
 
MAART 2017 
 
10 t/m 12 maart - besloten 
VerVe weekend met jaarvergadering, 
workshopdag en clubactiviteit. 

 
Maandag 13 maart - besloten 
Drie vertellers bezoeken Villa Pardoes om de 
gasten te vermaken met leuke verhalen. 
 
Maandag 20 maart: Wereldverteldag  

VerVe stelt een verhaal beschikbaar via 

youtube. Zoek hem op, kijk, geniet en 

deel (graag zelfs!) 
 
Een team van vijf vertellers trakteert de blinde 
en slechtziende cliënten van De Vlasborch in 
Vught op een verteluurtje (besloten)   
 

APRIL 2017 
 
21 t/m 23 april - TIP 
VerVe bezoekt het Internationaal 
Vertelfestival van Alden Biesen (B); een 
absolute aanrader. 

 
MEI 2017 
 
Maandag 15 april - besloten 
Drie vertellers bezoeken Villa Pardoes om de 
gasten te vermaken met leuke verhalen. 
 

Maandag 22 april - besloten 
Een verteller vermaakt de kleuters van 
basisschool Sint Jan Baptist met een 
sprookje. 
 

JUNI 2017 
 
Dinsdag 6 juni - besloten 
Twee vertellers openen het thema Buiten 
spelen voor kleuters van basisschool De 
Berckacker.  
 
Zondag 25 juni - openbaar 
Vijf vertellers gaan aan het werk tijdens een 
sprookjeswandeling met gids bij  
Buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15 in 
Ospel. Aanvang om 12.30 en 14.30 uur,  
 

 
deelname kost € 5 per persoon. Reserveren 
wordt aanbevolen.  

  
JULI 2017 
Eventjes vakantie?! 

 
AUGUSTUS 2017 
 
Zaterdag 26 augustus - openbaar 
VerVe draagt een steentje bij aan het 
sprookjesfestijn in Oss.  

 
Maandag 28 augustus - besloten 
Drie vertellers bezoeken Villa Pardoes om de 
gasten te vermaken met leuke verhalen. 
 

SEPTEMBER 2017 
 

Zaterdag 30 september - besloten 
Eerder was de Hoorakelbende te gast van 
VerVe, nu reizen wij af naar onze Belgische 
vrienden.  

 
OKTOBER 2017 
In de Nacht van de Nacht valt er vast wel 
weer ergens te luisteren naar onze verhalen. 
 

NOVEMBER 2017 
 
Maandag 6 november - besloten  

Drie vertellers bezoeken Villa Pardoes om de 
gasten te vermaken met leuke verhalen. 
 

DECEMBER 2017 
 
Zondag 17 december - TIP 
Enkele vertellers lopen mee met de 

Veldhovense Kerstverhalenwandeling, 
georganiseerd door De Verhaalderij 

 
JANUARI 2018 
 
Donderdag 18 januari - besloten 
VerVe bestaan officieel 10 jaar. Dat vieren we 
samen. 
 
19 t/m 21 januari – openbaar 
Lustrumfeest mmv topvertellers uit Nederland en 
België. Meer informatie volgt tzt! 
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