
Voorlopig programma VerVe 
- Zover bekend op 26 mei 2015 - 

 

JUNI 2015 
Do. 4 juni middag Drie vertellers van VerVe dragen een steentje bij aan de  

besloten Brabantse koffietafel ter gelegenheid van 10 jaar 

Mariaoord in Veldhoven. Ze vertellen Brabantse verhalen, één 
of twee in dialect. 

 

5 t/m 7 juni weekend Het hele weekend is het Waterval Vertelfestival in Zwolle. VerVe  
vertelt hier niet, maar enkele leden gaan wel kijken en luisteren 
naar het programma met verschillende Nederlandse en Britse 

topvertellers. Zie: www.zwolleunlimited.nl.  
 
Wo. 10 juni avond  De families die in Villa Pardoes verblijven, worden door drie  

VerVe-vertellers getrakteerd op een besloten verhalenavondje. 

We doen dat wel vaker en steeds met veel plezier.  
 
Do. 11 juni 19.00u  Vanavond zijn we present op een Nederlands-Belgisch vertel- 

treffen in Hasselt. Drie VerVe-vertellers en drie Vlaamse 
collega’s vullen samen het programma van vertelcafé Pour la 
petite histoire in De Tijd Hervonden, Witte Nonnenstraat 8 in 

Hasselt. Aanvang om 19.00 uur; toegang is gratis. 
 
Ma. 15 juni ochtend Een vertelster van VerVe vertelt peuters van Korein Kinderplein  

in Veldhoven een beeldend verhaal bij het thema: ‘Wij gaan op 
vakantie’.   

 

Ma. 22 juni middag Voor een thema-opening van de kleuters op basisschool De  
Berckackers in Veldhoven heeft één van de VerVe-vertellers een 
mooi en toepasselijk interactief verhaal in petto. 

 
Vr. 26 juni ochtend Op het jaarlijkse sprookjesfeest voor de kleuters van  

basisschool De Wilderen in Waalre geeft VerVe drie  

vertelvoorstellingen. Ongeveer 180 kinderen van 4 tot 6 jaar 
oud beleven vanochtend hoe we sprookjes tot leven laten 
komen. 

 
 

JULI 2015 
Vr. 3 juli  avond  De laatste speldag van scouting Were-Di lopen de welpen en de  

scouts een spooktocht. Maar ze vertrekken pas als beide 

groepen naar een inleidend griezelverhaal hebben geluisterd 
door twee vertellers van VerVe. Spannend! 

 

Zo. 12 juli va. 11u Tijdens de laatste culturele fietstocht Kus van een Mus is VerVe  
te vinden in de bossen bij Leenderstrijp. Bij de ruïnes van de 
voormalige Duitse legerplaats zorgt een vertelteam doorlopend 

voor een aansprekende tussenstop in samenwerking met 
beeldend kunstenaar Hans Baten uit Gerwen. Starten met de 
route kan tussen 11.00 en 12.30 uur bij Bonus Hortus, Hoeve 

10 in Valkenswaard.  
 
 

AUGUSTUS 2015 
nog geen plannen 

http://www.zwolleunlimited.nl/


SEPTEMBER 2015 
Do. 17 sept. avond  Het Vrouwengilde Boxtel opent het nieuwe gildejaar met de  

algemene vergadering gevolgd door twee keer dertig minuten 
voornamelijk luchtige verhalen door vier tot vijf vertellers van 

VerVe. Het gaat hier om een besloten optreden.   
 
Zo. 20 sept. 13-18u  Eens in de twee jaar wordt het vertelfestival ’t Verhalenhof  

gehouden in het Belgische Deurne (Antwerpen). Geweldig leuk 
en gratis toegankelijk, met de kans om een bezoek te brengen 
aan het Sprookjeshuis. VerVe gaat in ieder geval weer luisteren 

en genieten.  
 
Za. 26 sept. middag Omdat Wijkvereniging Geldrop het veertig jarig bestaan viert, is  

VerVe uitgenodigd om de jubileummiddag op te luisteren met 
een verhaal. Deze is speciaal bedoeld voor de kinderen.  
 
 

OKTOBER 2015 
Do. 1 okt. brunch  Gasten en vrijwilligers van De Zonnebloem in Oerle vieren  

vandaag het 35 jarig bestaan. Tijdens een feestelijke brunch, 
zorgen drie vertellers van VerVe voor vermaak en gespreksstof.    

 
Za. 10 okt. middag Op een ontspanningsmiddag van Stichting Nieuwe Levenskracht  

in Meerveldhoven vult VerVe nagenoeg het complete 

programma. Onderbroken door een pauze vertellen meerdere 
vertellers de mooiste verhalen van hun repertoire.   

 

Za. 10 okt. 15 en 18u Eens per jaar houdt het Vertelkasteel van Alden Biesen in Bilzen  
(België) het evenement ‘Verhalen in het Park’. Bij droog weer 
een perfect uitje, maar ook bij regen niet te versmaden, dus 

VerVe gaat zeker weer op bezoek. Zie: www.alden-biesen.be.  
 
 

NOVEMBER 2015 
Zo. 15 nov. 15.00u  ‘Verhalen en Wijn’ is een succesvolle formule op zondagmiddag  

in Marag in Oss. In dit voormalige poppentheater van de 
Lievekamp, verzorgen vanmiddag drie VerVe vertellers het 
verhalenprogramma. Ze vertellen in ieder geval Brabantse 

verhalen en minimaal eentje in dialect. Entree: € 15,00 incl. 
consumptie. Reserveren (aanbevolen) via www.lievekamp.nl. 

 

Zo. 22 of 29 nov.   Presentatie VerVe-cd. Meer informatie volgt later, maar wilt u  
hier bij zijn? Houd dan deze zondagmiddagen nog even vrij! 

 

Wo. 25 nov. avond  Het is weer tijd om af te reizen naar Villa Pardoes en daar de  
gasten te trakteren op een verhalenavond. Eén keer raden 
waarover het zal gaan nu de goedheiligman weer in het land is. 

 

 
DECEMBER 2015 

20 t/m 23 dec. 18.30u Net als vorig jaar houdt De Verhaalderij kerstverhalen- 

wandelingen. Dit keer niet alleen in Veldhoven, maar ook één in 
Eersel. VerVe kijkt nog welke datum het beste uitkomt, maar 
dat we een avond meelopen, is wel zeker. Kijk (tzt) op 

www.verhaalderij.nl voor meer informatie en reserveren.  
 

http://www.alden-biesen.be/
http://www.lievekamp.nl/
http://www.verhaalderij.nl/


 
 
 

JANUARI 2016 
nog geen plannen 

 
 

FEBRUARI 2016 
Zo. 21 febr. 15.00u  Vorige week was het Valentijnsdag. Wat twee VerVe-vertellers  

heeft geïnspireerd om samen een programma over liefde te 
maken voor Verhalen & Wijn in Marag in Oss. Wil je ‘Het begon 
met een brief’ meemaken? Reserveer dan tijdig op 

www.lievekamp.nl. De entree kost € 15, incl. een wijntje in de 
pauze.   
 

 

MAART 2016 
Zo. 20 mrt. Hele dag Het is weer Wereldverteldag! Dus zal VerVe gegarandeerd  

vertellen. Wat en waar? Dat maken we later bekend.  

 
 

APRIL 2016 
22 t/m 26 apr. weekend Het internationale vertelfestival van Alden Biesen wil VerVe  

nooit missen. Zoveel fantastische vertellers uit binnen- en 

buitenland zo dichtbij huis is nu eenmaal een buitenkansje. Dus 
gaan we weer naar de machtig mooie locatie van de 
landcommanderij in Bilzen (België). Kijk (tzt) op www.alden-

biesen.be voor meer informatie. 

http://www.lievekamp.nl/
http://www.alden-biesen.be/
http://www.alden-biesen.be/

