
Zomeravondvertellingen 
in openlucht

GRATIS 
TOEGANG
deze zomer

VERKLAPT

Elke dinsdagavond van de zomer boeiende vertellers  
op prachtige locaties in openlucht. Vergeet je stoeltje niet!

GAZET VAN ANTWERPEN EN RTV | TV PLUS STELLEN VOOR :

Meer info op verklapt.be

Om op de hoogte te blijven van de locatie 
bij slecht weer, of voor meer info:

 verklapt.be 
 gva.be/verklapt 
 facebook.com/verklapt
 tvplus.be/verklapt



Beste lezer,

Daar is de zomer, daar is de zon. En dus ook: daar is Verklapt.  
We hebben de voorbije weken al meermaals de vraag van familie 
en vrienden gekregen of er dit jaar een nieuwe Verklapt komt.  
Ja dus, uw krant trekt samen met RTV / TV Plus opnieuw naar  
de gezelligste plekjes van de edities Kempen en Mechelen voor 
een reeks zomervertellingen op topniveau.

We zitten intussen al aan de vijfde editie van Verklapt. De formule 
is dezelfde gebleven: negen dinsdagavonden op een rij in juli en 
augustus, negen rasvertellers, negen toplocaties, een podium 
voor de verteller, een gratis drankje en een gemakkelijke stoel 
voor uzelf (u brengt best uw eigen vouwstoel mee), een zalig 
zonnetje en een goed humeur voor iedereen. Meer moet dat toch 
niet zijn? Bovendien zijn alle voorstellingen gratis. En als er slecht 
weer in de lucht hangt, wijken we uit naar een indoorlocatie in de 
buurt.

Een opvallende nieuwkomer dit jaar is Peter Thyssen. Hij is 
acteur, schrijver en regisseur, en werkt veel voor Studio 100. De 
jeugd kent hem mogelijk nog van de tv-serie ‘Big en Betsy’ en 
Thyssen heeft enkele jaren de rol van Samson, de hond van Gertje, 
gespeeld. Maar hij is dus ook echt grappig en zal dat op Verklapt 
bewijzen. De andere vertellers kent u wellicht nog van een van de 
vorige edities. Joost Van Hyfte, De Rodeo’s, Nigel Williams, Nele 
Goossens, De Schedelgeboorten, William Boeva, Thomas Smith en 
zijn ‘foute vriend’ Jeron Dewulf stappen maar al te graag opnieuw 
op ons podium. 

We hebben ook goed nieuws voor de kinderen. Vorig jaar 
organiseerden we voor het eerst een Verklapt Kids, en dat was 
een overweldigend succes. Dit jaar is er een speciale kinderversie 
gepland in de Lilse Bergen.

Geniet van de zomer, en van Verklapt!

Yves Peeters 
Chef Kempen & Mechelen

PROGRAMMA:

02/07 JOOST VAN HYFTE Hoogstraten, Park Den Dijk

09/07 DE RODEO’S Geel, Stadspark

16/07 PETER THYSSEN Puurs-Sint-Amands , Kaai Sint-Amands

23/07 THOMAS SMITH Retie, Tuin van de Pastorij

30/07 JERON DEWULF Putte, Amfitheater

06/08 NIGEL WILLIAMS Olen, Tuin Villa Leemans

13/08 / 15u VERKLAPT KIDS Lille, De Lilse Bergen

13/08 NELE GOOSSENS Lille, De Lilse Bergen

20/08 DE SCHEDELGEBOORTEN Merksplas, Grote open schuur

27/08 WILLIAM BOEVA Herselt, VTC De Mixx

Is je keel al gesmeerd?

Knip je bon voor een gratis biertje uit de krant

op de dag van de voorstelling

Tijdens Verklapt trakteert De Koninck je als abonnee 
van Gazet van Antwerpen op een verfrissend biertje.

1 GRATIS 
DRANKJE



Wie?
Deze zomer mag Joost weer mee op stap met de zomervertellingen en dat zal u 
geweten hebben. Joost onderscheidt zich van zijn collega’s als culinair comedian 
en wil u als ex-restauranthouder graag aan het lachen brengen! Hij serveert u zijn 
mening op een bedje van flauwekul, met meer dan een mespuntje mensenkennis.

In een tijd waarin gezonde Kookmadammen op TV weliger tieren dan maden in een 
Sardijnse snobkaas, is het tijd om af te rekenen met geheimen en keukenmythes 
die hardnekkiger standhouden dan de seksappeal van Sandra Bekkari. Kom gewoon 
kijken en lach uzelf zo krom als een gekarameliseerde banaan met de enige echte 
culinaire comedian, Joost Van Hyfte.

Voor fans van …
“… perfect gekruide humor zonder flauwe showcooking.” – Joost van Hyfte

Wie?
“De Rodeo’s maken publiek op Lilse Bergen helemaal wild” kopte Gazet van 
Antwerpen vorige zomer na hun passage in Lille. De Rodeo’s, dat zijn Nigel Williams, 
Johnny Trash en Wouter Monden. Drie comedians die met elk hun eigen stijl het 
comedyminnend publiek een onvergetelijke en onvervalste line-up presenteren.

Voor fans van …
“… 3 voor de prijs van 1, uptempo stand-upcomedy, pittige interacties met het publiek 
én van komische liedjes met een hoek af gezongen door een goedmoedige Vlaamse 
cowboy.” – De Rodeo’s

Park Den Dijk
Park Den Dijk is een groene ontmoetings-, 
rust- en speelzone met heel wat fiets- en 
wandelmogelijkheden. Daarnaast is een 
aantal speel- en rustweides voorzien. 

Een uitgelezen locatie om een zonnig 
dagje door te brengen! 

Stadspark Geel
Hoewel het wat verscholen ligt tussen 

de Lebonstraat en de Technische 
Schoolstraat, is het stadspark van Geel 
een aangenaam stukje groen in het 
midden van de stad. De vele speeltuigen 

nodigen uit tot fantasierijk spelen. Wij 
brengen onze grootste speelvogels alvast 

mee!

Joost Van Hyfte

De Rodeo’s

2 JULI / 20u
Park Den Dijk  
Hoogstraten

9 JULI / 20u
Stadspark
Geel

PRAKTISCH 
Park Den Dijk 
Gelmelstraat ter hoogte van nr 109-111, Hoogstraten

Locatie bij slecht weer:  
GC Hoogstraten – Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 37 Hoogstraten

PRAKTISCH 
Stadspark Geel
Lebonstraat, Geel

Locatie bij slecht weer:  
De Waai, Werft 28, Geel



Wie?
Thomas Smith met een zomershow die blijft nazinderen: Sociale en spirituele 
beschouwingen vlotjes gekoppeld aan alledaagse gebeurtenissen en observaties. 
Luchtige zaken als 2 cavia’s, maar evengoed maatschappelijke thema’s als 
hongersnood, mensen met echte problemen en onze voedselketen.

Voor fans van …
“… relevante en diepgaande stand-upcomedy met een standpunt.” - Thomas Smith

Wie?
Peter Thyssen brengt een theatrale monoloog waarin hij om te beginnen de 
voorkant van zijn tong laat zien, zoals het hoofdje zich meestal eerst toont bij 
een geboorte, om door zijn verhaal te eindigen aan de achterkant van zijn veel te 
grote schedel. En vooral, wat zich daarin afspeelt. “Zoek de zeven fouten” is een 
monoloog om mee te lachen, zonder uit te lachen.

Voor fans van …
“…een lichte, grappige, eerlijke voorstelling waarin je mij, de mens Peter Thyssen, 
leert kennen.” – Peter Thyssen

Tuin van de Pastorij 
De voormalige pastorij, pittoresk gelegen 
aan de vest in Retie, kreeg een nieuwe 
functie en wordt vooral gebruikt voor 
repetities en cursussen. In de luisterrijke 

omgeving geniet je van een zonnige 
picknick of van zomerse vertellingen.

Kaai Sint-Amands
Wie Sint-Amands een beetje kent, zal  
het volmondig beamen: nergens heb 
je een mooier zicht op de Schelde dan 
vanop de kaai. Achter je het pittoreske 

dorp, vóór je het weidse water.  
Een toplocatie voor een topvoorstelling! 

Thomas Smith

Peter Thyssen

23 JULI / 20u
Tuin van de Pastorij 
Retie

16 JULI / 20u
Kaai Sint-Amands
Puurs-Sint-Amands

PRAKTISCH 
Tuin van de Pastorij 
Passtraat 14, Retie

Locatie bij slecht weer:  
GC Den Dries, Kerkhofstraat 37, Retie

PRAKTISCH 
Kaai Sint-Amands 
Puurs-Sint-Amands

Locatie bij slecht weer:  
GC de Nestel – Buisstraat, Puurs-Sint-Amands



Wie?
Stand-upcomedian Nigel Williams komt ook deze zomer de Kempen onveilig 
maken met zijn messcherpe observaties en vlijmscherpe mening. Hij brengt zijn 
boodschap op hilarische, niet-verbloemde wijze. Verwacht je aan een stand-up 
sneltrein met het beste uit 9 zaalshows aangevuld met nieuwe teksten die hij 
speciaal voor deze avond schreef.

Voor fans van …
“… scherpe en gevatte Angelsaksische stand-upcomedy gebracht met een vette 
knipoog.”  – Nigel Williams

Wie?
Jeron toetst in “Er was eens… Jeron Dewulf” de harde realiteit aan het parallelle 
universum van de sprookjes. We gaan lachen met wolven, prinsessen en opgegeten 
grootmoeder en misschien eindigt de avond wel met “en ze leefden nog lang en 
gelukkig”.

Voor fans van …
“… Foute Vrienden, Advocaat van de Duivel en goedbuikse humor met veel 
improvisatie.” – Jeron Dewulf

Tuin Villa Leemans
Het erfgoed, Villa leemans, is een 
voormalige directeurswoning in een 
mooie omgeving. Sinds 1997 dient het 
gebouw als Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, maar tijdens 

Verklapt is het vooral de ideale locatie 
voor een ontspannende avond!

Amfitheater
Het amfitheater op de Ixenheuvel in Putte 

werd grondig vernieuwd, maar ligt nog 
steeds op dezelfde plek. Wie dus na een 
potje voetbal of tennis bij KFC Putte en 
de Putse Tennisclub nood heeft aan de 

betere culturele ontspanning kan terecht 
bij de buren, want het gezellige theater ligt 

er vlak naast.

Nigel Williams

Jeron Dewulf

6 AUGUSTUS / 20u
Tuin Villa Leemans
Olen

30 JULI / 20u
Amfitheater
Putte

PRAKTISCH 
Tuin Villa Leemans
Lichtaartseweg 9, Olen

Locatie bij slecht weer: 
Kerk St. Jozef Olen, Pastoor Janssensplein, Olen

PRAKTISCH 
Amfitheater 
Heuvel 41, Putte

Locatie bij slecht weer:  
GC Klein Boom, Mechelbaan 604, Putte



Wie?
‘Dag Janine en dag José’ is Nele haar derde zelfgeschreven onewomanshow. Het is 
een luchtige vertelling over het leven van alledag, met onderliggend een gevoelige 
noodkreet om een integer bestaan.  Een niéuw bestaan, als het mag van hierboven. 
Argeloos grappig, snel en gevarieerd, maar dus zeker ook een tikkeltje literair. 
Herkenbaar voor ieder die zich, in deze jachtige wereld, een beetje een houvast 
bijeen droomt.

Voor fans van …
“… een beetje houvast en een flinke portie humor over het gebrek daaraan.“  
– Nele Goossens

Wie?
Johanna Gielen en Steven Verbeke zijn professionele ziekenhuisclowns, jongleurs, 
chanteurs en danseurs. Met een voorstelling die zweeft tussen realiteit en fantasie, 
nemen ze je mee op een magische reis naar de sterren en planeten. Zal het Öscr 
lukken het sterrenstof te plukken?

Voor kinderen vanaf ...
4 jaar

De Lilse Bergen 
Wie kent de Lilse Bergen niet?  
Het recreatiedomein is sinds jaar en dag 
de favoriete bestemming van heel wat 
Kempische waterratten, speelvogels en 

kampeerders. 

De Lilse Bergen 
Wie kent de Lilse Bergen niet?  
Het recreatiedomein is sinds jaar en dag 
de favoriete bestemming van heel wat 
Kempische waterratten, speelvogels 
en kampeerders. Met Verklapt ontvangt 

deze prachtige groene omgeving echte 
lachebekjes. Kom ze spotten!

Nele Goossens

Compagnie BoemPatat

13 AUGUSTUS / 20u
De Lilse Bergen 
Lille

13 AUGUSTUS / 15u
De Lilse Bergen 
Lille

PRAKTISCH 
De Lilse Bergen 
Strandweg 6, Lille

Locatie bij slecht weer: 
De Lilse Bergen, Strandweg 6, Lille

PRAKTISCH 
De Lilse Bergen 
Strandweg 6, Lille

Locatie bij slecht weer: 
De Lilse Bergen, Strandweg 6, Lille

VERKLAPT
KIDS



Wie?
Het is intussen 10 jaar geleden dat William voor het eerst in comedycafé The Joker 
op het podium kroop en dus ook 10 jaar geleden dat hij daar enorm op zijn bakkes 
ging. In die 10 jaar veranderde er veel en om dat allemaal nog wat erger te maken, is 
William net 30 geworden. Dertig! Dat steekt, want van een dertigjarige verwachten 
we dat hij meer doet dan wat gamen en Pokémonkaarten verzamelen. 

Voor fans van …
“…straffe comedy, games en Game of Thrones.” – William Boeva

Wie?
Wouter Van Lierde wordt als zanger bijgestaan door drie rasmuzikanten: Danny Van 
Rietvelde op percussie, Saint-Marteau op de toetsen en Francis Wildemeersch op al 
wat snaren heeft. Hun liedjes zijn grappig, venijnig, triest, hard, doldwaas en slim. 
Slim vooral in hoe ze erin slagen om via dagelijkse, ogenschijnlijk kleine situaties, 
de grote thema’s van het leven te beroeren.

Voor fans van …
“…hedendaagse Nederlandstalige, strofisch gevarieerde liederen met komische 
inslag maar daarom niet gespeend van enige maatschappelijke relevantie/sociaal 
engagement.” – De Schedelgeboorten

VTC De Mixx 
Vrijetijdscentrum De Mixx staat voor een 

‘mixx’ van mogelijkheden, zowel binnen 
als buiten, bij weer of geen weer. De 
combinatie van sport en cultuur blijkt 
een succesformule, want eind dit jaar 

komen er nog een overdekte tennishal, 
een jeugdhuis en een polyvalente  

ruimte bij.

Grote open schuur
De site van de Kolonie in Merksplas is 
een unieke locatie voor een bijzondere 
zomeravond. De Kolonie heeft een rijke 
geschiedenis, en net deze geschiedenis 

maakt de grote open schuur zo apart en 
niet te vergelijken met andere locaties.

William Boeva

De Schedelgeboorten

27 AUGUSTUS / 20u
VTC De Mixx 
Herselt

20 AUGUSTUS / 20u
Grote open schuur
Merksplas

PRAKTISCH 
VTC De Mixx  
Asbroek 1, 2230 Herselt

Locatie bij slecht weer: 
VTC De Mixx, Asbroek 1, 2230 Herselt

PRAKTISCH 
Grote open schuur 
Kapelstraat 10 , Merksplas

Locatie bij slecht weer: 
Landloperskapel, Kapelstraat 9, Merksplas



De perfecte mix voor een zwoele zomeravond
Gazet van Antwerpen en RTV | TV PLUS stellen voor: Verklapt. Dat is een reeks boeiende 
zomervertellingen op dinsdagen, telkens in een fantastisch kader in openlucht bij jou in de 
buurt. Rasechte vertellers staan garant voor een fascinerend verhaal, terwijl je relaxed in je 
favoriete buitenzitje geniet van een drankje.

Met dank aan:

Praktisch
•  De toegang is gratis, maar kom op tijd want de 

plaatsen zijn beperkt.

• NEEM JE EIGEN STOELTJE MEE!  
In tegenstelling tot andere edities worden ter plaatse 
geen stoeltjes verkocht. 

•  Welkom vanaf: 20.00u

•  Vertelling: 20.30 - 21.30u

•  Bij slecht weer is er steeds een alternatieve 
indoorlocatie.  
Die vind je in dit boekje bij elke vertelavond. Hou de 
dag zelf ook de website en de Facebookpagina van 
Verklapt in het oog. We houden de vinger aan de pols 
van het weer en geven up-to-date info over Verklapt. 
Buiten of binnen? Elke vertelavond belooft sowieso  
de moeite te zijn!

 verklapt.be    

 gva.be/verklapt    

 facebook.com/verklapt

 tvplus.be/verklapt

VERKLAPT

VERKLAPT

zaterdag en zondag op TV PLUS

Jasmijn
Van Hoof

Maarten
Cox


