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We gebruiken taaliconen om aan  te duiden of een activiteit interessant is voor 
anderstaligen die Nederlands willen oefenen.

HOERA!
Je hebt een tijdlang geen activiteitenbrochure meer gekregen, maar wat je nu 
in handen hebt, is een uitzonderlijk bijzonder exemplaar. Niet alleen staan alle 
najaarsactiviteiten er chronologisch in, maar binnenin vind je nog een surplus: 
een uitneembare katern over het feestweekend in oktober.

Een groots openingsfeest dadelijk na de verhuizing in het voorjaar was niet 
mogelijk, maar het nieuwe gebouw blijft nog heel lang een feestje waard. De 
voorbereidingen werden wel al lang geleden ingezet, met de inzameling van 
straffe verhalen, frappante anekdotes en lokale legendes in De Verhalencen-
trale. Begin oktober komt die centrale werkelijk ONDER STOOM. En dan zul je 
wat beleven!

Ben je er dan ook bij?

SLUITING
Uitlenen, materialen weer innemen, leners inschrijven ... dagelijkse kost voor 
elke bibliotheek. Alle lokale en provinciale bibliotheeksystemen worden ver-
vangen door één modern, gemeenschappelijk systeem. Dit versterkt de sa-
menwerking tussen bibliotheken, komt de dienstverlening ten goede en maakt 
onderhoud efficiënter en goedkoper.

Ook Bibliotheek Turnhout schakelt om naar dit nieuwe bibliotheeksysteem. 
Vanaf woensdag 6 oktober zijn we daarom voor minstens een week gesloten. 
Raadpleeg onze website voor de laatste updates!

Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.
Toch wil je graag aan een activiteit, workshop of cursus meedoen. Dat kan.  
Als je 1 taalicoon ziet, kan je meedoen.

Je begrijpt vrij veel Nederlands en je kan ook iets vertellen.
Je kan meedoen met activiteiten, cursussen of workshops met drie taaliconen.

Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt het nog niet zo goed.
Activiteiten, cursussen of workshops met twee taaliconen zijn goed voor jou.

Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.
Activiteiten, cursussen of workshops met vier taaliconen zijn geschikt voor jou.  
Je kan aan alle activiteiten meedoen.

Wat betekenen  
de taaliconen  
bij de activiteiten?

Voorwoord
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14.30-15 uur
Niet op 6 en 13 oktober
Gratis
Inschrijven niet nodig

Voorlezen  
op woensdag 

familieactiviteit

Nestel jezelf in de gezellige 
voorleeshoek en luister naar 
de mooiste verhalen tijdens het 
wekelijkse voorleesmoment. 
Onder de noemer ‘Kennisma-
kers’ nemen soms bijzondere 
gasten deel. ‘Voorlezen XL’ 
betekent dat er nadien nog tijd 
is om te knutselen. 

ELKE WOENSDAG

Voor kinderen vanaf  
de derde kleuterklas
14.30-15.30 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig

In het teken van Wereld 
Alzheimer Dag. Samen 
met Literatuur Vlaanderen, 
Alzheimer Liga Vlaanderen, 
Regionaal expertisecentrum 
Tandem, Seniorenadviesraad 
Turnhout

Voor kinderen vanaf  
de derde kleuterklas
14.30-15.30 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig

14 uur: peuters en hun 
(groot)ouders
15 uur: kleuters en hun 
(groot)ouders
Gratis 
Info over inschrijven op  
pagina 19

Samen met Rode Draad 
Tijdens de Voorleesweek 
(20 - 28 november) staan 
het belang én het plezier van 
voorlezen in de kijker. Eén 
kwartier, elk kind, elke dag.

Voor kinderen vanaf  
de derde kleuterklas
14.30-15.30 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig

Voorlezen XL | 
Lieve meid

Voorlezen XL | 
Bibberbib 

Voorlezen XL | 
Boekensnuffel 

Voorlezen XL | 
Marsepoentje

Opa herinnert zich veel 
dingen uit zijn kindertijd 
nog goed, maar verder 
vergeet hij steeds meer. 
Dat komt door zijn ziekte, 
legt oma aan Katrientje uit. 
An Swerts maakt met haar 
boek ‘Lieve Meid’ dementie 
bevattelijk en bespreek-
baar. Eerst leest ze voor, 
dan maakt ze een praatje 
en geeft ze opdrachtjes.

Durfallen en huiverige 
helden: opgepast! Bib-
ber mee terwijl je luistert 
naar de meeslepende (en 
bloedstollende) verhalen 
en maak daarna enge 
knutselwerkjes in de geest 
van Halloween. Span-
nend, toch?!

Snuffel tussen de boeken 
met Inge, supervoorle-
zer én leesbevorderaar. 
Samen met ouders en kin-
deren duikt ze in verhalen, 
afgewisseld met liedjes 
en versjes. En ze brengt 
een verteltheatertje met 
prenten mee, de kamis-
hibai-vertelkast. Inge geeft 
ook tips aan ouders om 
zelf goed voor te lezen. 

Voorleespret verzekerd, 
want Sinterklaas is in het 
land. Kom genieten van de 
mooiste Sinterklaasverha-
len en knutsel daarna mee 
in het jeugdatelier!
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De Verhalencentrale
expo

In de aanloop naar de grote heropening afgelopen 
voorjaar, verzamelden Bibliotheek en Archief straffe 
verhalen, frappante anekdotes en lokale legendes. Uit 
alle verhalen die werden gedeponeerd in De Verha-
lencentrale, kozen tien kunstenaars een verhaal dat ze 
vervolgens tot leven wekten in hun eigen kunstvorm. 
Ontdek het resultaat in deze expo!

ZA 4 SEP -  
ZA 30 OKT

Tijdens de openingsuren
Gratis
Inschrijven niet nodig

Met werk van NANOE, Armin Mola/R-Mind, Geert De Kockere, Liesbeth Aerts, HETGEVOLG, Achilles 
Cools, Yule Hermans, Nathalie Carpentier, Frederik De Clercq, Elena van SLAK

Tijdens de openingsuren
Gratis

Inschrijven niet nodig
Bibliotheek en Archief bouwen een Kempenatelier.  

De gespecialiseerde collectie in de Taxandriagang wordt aangevuld met erfgoedparels  
en lokale verhalen, altijd met de Kempen als rode draad.

Kempenatelier | 
Goesting

mini-expo 

In de uitgebreide collecties van Bibliotheek en Archief 
zitten materialen die je doorgaans niet in de rekken 
zou verwachten en die je er meestal ook niet zult 
zien staan. Materialen die eerder verguisd zijn of die 
je alleen met een dosis gêne of schaamrood op de 
wangen zou kunnen lenen. Onder het thema ‘Goes-
ting’ krijgen juist deze materialen een tijdelijke plek. 
Ga zeker (stiekem) kijken.

ZA 4 SEP -  
ZA 30 OKT 
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14.30-15.00 uur 
Gratis 

Inschrijven niet nodig 
Samen met de Warande  

en Be Flat

Bib  
op stelten

kennismakers

Mensen met bijzondere beroepen of hobby’s komen 
daarover praten in de bib. Na enkele verhalen over 
het thema mogen kleuters en lagereschoolkinderen 
hun vragen afvuren, hun ouders zijn welkom om mee 
te luisteren. Vandaag op bezoek: circusartiesten. 

Moet je naar de circusschool om circusartiest te 
worden? Hoe is het om in een circus te werken? De 
circusartiesten van Be Flat vertellen honderduit.

WO 8 SEP

Bibliotheek open op zaterdag én (uitzonderlijk) zondag: 10-17 uur
Voorstelling op zaterdag om 14 en 20 uur, op zondag om 11 en 17 uur

Gratis
Inschrijven niet nodig

Samen met de Warande  
Het volledige programma vind je op www.warande.be. 

Plein de Cirque
festival

Kom op ontdekking in de wondere wereld van het circus! 
De omgeving van de Warande wordt eens te meer over-
spoeld door internationale circusacts. Ook de bibliotheek 
levert een bijdrage aan de magie, met de voorstelling 
Josser door Theater Muto. Tuur houdt van het circus, van 
de woonwagens en van de circusartiesten. Maar Tuur is 
een ‘Josser’, hij is niet in het circus geboren. Een verhaal 
over erbij willen horen, over dromen … en veel fantasie.

ZA 11 SEP -  
ZO 12 SEP
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Het Geheugenlabyrint  
door prof. dr. Rik  
Vandenberghe

lezing

Bijna een op vijf mensen krijgt te maken met dementie. In zijn boek ‘Het geheugenlabyrint’ vertelt 
prof. dr. Rik Vandenberghe (UZ Leuven) over de vier oorzaken van dementie, diep verbonden met 
wat de neurowetenschappen ons leren over geheugen, taal, emotie en sociale omgang. Naast de 
klinisch-wetenschappelijke benadering gaat hij ook in op het diepmenselijke aspect: wat doet het 
met een mens om de ziekte te hebben? Wat doet het met een gezin om afscheid te moeten nemen? 

WO 22 SEP

In het teken van Wereld Alzheimer Dag
19.30-21 uur
€ 2, gratis voor UiTPAS met kansentarief
Info over inschrijven op pagina 19
Nadien lichten Alzheimer Liga Vlaanderen en Regionaal expertisecentrum Tandem hun werking toe. 
Samen met Alzheimer Liga Vlaanderen, Regionaal expertisecentrum Tandem, Seniorenadviesraad 
Turnhout

Tijdens de openingsuren
Gratis
Inschrijven niet nodig
Samen met KOBA Vision, Vlaams Oogpunt, Luisterpuntbi-
bliotheek en Kamelego

Demodag  
Leeshulpen  

infodag

Op zoek naar hulpmiddelen om te lezen? Vind het 
meest geschikte toestel. Vergrootglazen, beeld-
schermloepen, voorleesmachines, spraaksoftware 
voor de computer, toetsenborden met grote letters, 
kleurendetectors, Daisy-spelers, een andersle-
zen-app: het aanbod is rijk en divers.

KOBA Vision geeft demonstraties, Vlaams Oogpunt, 
Luisterpuntbibliotheek en Kamelego geven infosessies.

ZA 25 SEP
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19.30-21 uur
Gratis
Info over inschrijven op pagina 19

Mijn-Mieren-
Hoop

boekvoorstelling

Kunstenaar Achilles Cools schrijft over de grote 
bosmierenterp in zijn tuin. Hij kijkt er rond en pro-
beert binnen te dringen in dat superorganisme: 
een mierenvolk dat functioneert als één brein met 
een collectief bewustzijn. Het succesverhaal van de 
kolonie steunt op een oerdegelijke sociale organisa-
tie. Professor gedragsbiologie Hans Van Dijck pre-
senteert het verrukkelijke natuurboek, voor iedereen 
toegankelijk.

ZA 25 SEP

Voor families (4+)
13-18 uur
Volledig programma en tickets via de Warande
Samen met STORMOPKOMST en de Warande 

Morgen Shmorgen
STORMOPKOMST

Tikken, klikken en gezoem. Het leukste kinderfestival palmt de Warande in met rare 
beesten en geluiden. In de stille bibliotheek kloppen robot-spechten ritmisch op de 
golven van wifisignalen. De schouwburg heeft last van een muizenplaag: muizen die 
groene en rode laserstralen schieten. Bouw je eigen geluidsmachine. Vind rust bij een 
bijzondere vogel. Maak van een danser een robot of van een robot een danser.

ZO 26 SEP
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Zeg nooit nooit
Stig Broeckx &  
Thijs Delrue

interview

Het verhaal van Stig Broeckx is bekend. Na een 
vreselijke val op 28 mei 2016 belandt de wielrenner in 
een diepe coma. Dokters denken dat hij wellicht nooit 
meer wakker zal worden, nooit meer zal stappen, 
praten of fietsen. ‘Nooit’ staat echter niet in Stigs 
woordenboek. Thijs Delrue tekende het verhaal van 
Stig op in het boek ‘Zeg nooit nooit’. Stig en Thijs ver-
tellen samen over het ongeluk en het herstel daarna 
in een interview met Jef Van Eyck.

WO 20 OKT

Thomas More, Campus Blairon 800
19.30-20.30 uur
€ 2
Info over inschrijven op pagina 19
Heb je vragen voor Stig of Thijs? Bezorg ze van tevoren bij je inschrijving of  
via activiteiten.bibliotheek@turnhout.be. Na de lezing kun je ter plaatse het boek kopen.

Voor leerkrachten basis- en secundair onderwijs en  
NT2 van de Turnhoutse scholen

10-18 uur 
Gratis 

Inschrijven via de Turnhoutse scholen 

Inspiratiedag voor 
leerkrachten

onderwijs

De nieuwe bibliotheek is een thuis voor elke leer-
kracht. In 2021 organiseren Bibliotheek, Archief en 
docAtlas voor de eerste keer een inspiratiedag voor 
het Turnhoutse onderwijs. Leerkrachten kunnen de 
hele dag binnenwandelen om kennis te maken met 
de collectie en het educatief aanbod van de verschil-
lende partners in het gebouw. Daarnaast komen er 
sprekers langs om de leerkrachten te inspireren en is 
er tijd voor uitwisseling tussen de scholen. 

DO 21 OKT

+16 jaar
19.30-21 uur

€ 2
Info over inschrijven op pagina 19

Poëtische 
peepshow

poëzie

Vanachter het glas van het atelier fluisteren 
dichters hun verzen en gedachten in je oor. 
Een poëzieavond vol goesting met akim 
a.j. willems, Louche Loesje en Delphine 
Lecompte.

VR 22 OKT

Tuinzaal, de Warande
19.30-21.30 uur

Gratis
Samen met Stripgids,  

met dank aan de Warande

Stripgids Salon
strip

In het Stripgids Salon valt altijd nieuws te 
rapen over alles wat belangwekkend, nieuw 
en vernieuwend is in stripland. Het salon 
evenaart weldra de vermaardheid van het 
tijdschrift, zeker na de passage van de grote 
namen die vanavond de revue passeren. De 
winnaar van de Bronzen Adhemar, de win-
naar van de Willy Vandersteenprijs, een groot 
ontdekker en leraar van striptalent, enkele 
aanstormende talenten. 

ZA 23 OKT
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Onder spanning
verhalenwandeling

Turnhouts thrillerauteur K.R. Valgaeren selecteert voor 
jou de meest duistere verhalen voor duistere avonden 
en brengt ze samen met Elckerlijc-vertellers Andy Mal-
fet, Christine Goris, Michaël van Caeneghem en Joris 
Gielen tot leven. Sinds zijn tienerjaren ontwikkelde Val-
gaeren een passie voor negentiende-eeuwse literatuur 
en de gothic novel. Intussen verschenen al zes duistere 
thrillers van zijn hand. Laat je leiden naar de donkerste 
plaatsen in en rond onze bib!

WO 27 OKT

Vertrek om 19.30, 19.45 en 20 uur
€ 2
Info over inschrijven op pagina 19
Samen met Hofpoortteater Elckerlijc 

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar
Dagelijks 10-16 uur

Inschrijven via de Warande 
Samen met de Warande

Verhalen zijn van 
alle mensen  

kunstenkamp

Duik onder in de poëtische tentoonstelling van kunstenares Femmy Otten in de Warande. Haar 
solo-expo kreeg niet zomaar de prikkelende titel ‘Rainbow Woman’. Die woorden openen namelijk 
de deur naar wonderlijke verhalen. Vertel je graag? Heb je iets met geschreven taal maar ook met 
beeldtaal? Dan is deze driedaagse workshop écht iets voor jou! 

DI 2 NOV, WO 3 NOV EN DO 4 NOV 
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Kleuters en kinderen van de lagere school
14.30 tot 15.30 uur
Gratis 
Inschrijven niet nodig 

Dol op  
dieren

kennismakers

Mensen met bijzondere beroepen of hobby’s komen 
daarover praten in de bib. Na enkele verhalen over 
het thema mogen kleuters en lagereschoolkinderen 
hun vragen afvuren, hun ouders zijn welkom om mee 
te luisteren. Vandaag op bezoek: een dierenarts. 

Welke dieren hebben het vaakst verzorging nodig? 
Hoe word je zelf dierenarts? Tine Geerts weet het 
allemaal.

WO 3 NOV

Tijdens de openingsuren
Gratis
Samen met Stripgids. De tentoonstelling was eerder te bewonderen in BOZAR, maar speci-
aal voor jullie komt ze ook naar Turnhout.

Duizend Bommen  
en Castraten |  
Censuur in de strip

expo

Niet alleen journalisten worden soms gehinderd of bedreigd. Ook cartoonisten en 
stripauteurs hebben altijd al in de frontlinie gestaan wanneer het erop aankwam 
vrijuit te kunnen spreken. Auteur, stripkenner en Turnhoutenaar Jan Smet beschrijft in 
zijn levenswerk hoe censuur de strip in haar macht hield. De bijhorende expo neemt 
je mee door een eeuw van spanningen. Met aan de ene kant tekenaars en scenaris-
ten, aan de andere kant uitgevers, hoofdredacteurs, pastoors en politici.

MA 8 NOV - DI 4 JAN
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Rariteitenkabinet met 
Jan De Smet |  
special Bob Dylan

muzikale lezing 

Iedereen wil een graantje meepikken van het Grote 
Succes van icoon Bob Dylan. Dat leidde doorheen de 
tijd tot wondermooie interpretaties van Dylan-com-
posities, maar ook tot gecoverde versies die met een 
glimlach naar het kringloopcircuit verdienen te wor-
den verwezen. En dát doet het ‘rariteitenkabinet’. De 
meest Hilarische , Onwaarschijnlijke en Hoe-Is-Het-
In-Godsnaam-Mogelijke tracks passeren de revue, 
onder leiding van Jan De Smet. 

WOE 10 NOV

KUUB, de Warande
19.30-21.15 uur
€ 5 of € 1 voor UiTPAS met kansentarief
Info over inschrijven op pagina 19
Met dank aan de Warande

11-12 uur
Gratis
Samen met SAMWD Turnhout

Muziek & 
Woord tussen 
de Rekken

miniconcert

De allerjongste leerlingen van de Stedelijke Acade-
mie voor Muziek, Woord & Dans (SAMWD) komen de 
bibliotheek alvast opwarmen voor de Kunstendag 
voor Kinderen! Kom genieten van hun miniconcertjes.

ZA 20 NOV

Families (4+)
10-16 uur 

Gratis 
Reserveren aangeraden 
Samen met Wilde Raven

Kunstendag voor Kinderen | 
Druk je eigen verhaal

workshop

Kruip in de huid van een auteur en een illustrator. 
Schrijf een eigen verhaal en zet het om in beelden en 
drukwerkjes. Je start zelfstandig, maar je krijgt han-
dige schrijf- en tekentips die we van echte auteurs 
en illustratoren kregen. Om het half uur wisselen 
verschillende families elkaar af in het atelier om hun 
werkjes te drukken.

In de voorleeshoek kun je de hele dag terecht om je 
te laten inspireren door voorleesverhalen en de aller-
mooiste boeken (op het jouwe na)! 

ZO 21 NOV

19.30-21 uur
€ 5 of € 1 voor UiTPAS  

met kansentarief
Info over inschrijven op pagina 19

Steven Degryse (Lectrr) | 
De (kritische) stem  
van de cartoonist

striplezing

Steven vertelt over de wondere wereld der cartoons, 
legt uit hoe inspiratie werkt en waar ideeën van-
daan komen. Hij praat over de actuele staat van vrije 
meningsuiting, over censuur, over Charlie Hebdo en 
over zijn eigen ervaringen met doodsbedreigingen 
en haatmail. Over de impact van humor ook, in een 
wereld waarin iedereen een mening heeft en lange 
tenen een potentieel mijnenveld vormen. Op zijn ei-
gen, grappige manier neemt Steven het publiek mee 
achter de schermen van een cartoon. 

WO 24 NOV

1514



Alle studenten
Tijdens de openingsuren
Gratis

Studeren  
in de bib 

Heb jij geen geschikt plekje om thuis of 
op kot te studeren? Of wil je geïnspireerd 
worden door de omgeving van een ande-
re locatie? Of ben je gewoon op zoek naar 
een rustige plek?
In de bibliotheek kun je gratis en veilig 
studeren in de Kasteelzaal.

WO 1 DEC – MA 31 JAN
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Overzicht  
activiteiten
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Inschrijven is niet verplicht,  
maar als je zeker wil zijn van een plaatsje doe je dat wel.

Inschrijven kan op twee manieren:
- via de website turnhout.bibliotheek.be/uit-agenda; 
- bij de onthaalbalie in de bibliotheek.

Inschrijven  
voor activiteiten

1919

Tal van onze activiteiten komen tot  
stand met de steun van Literatuur Vlaanderen.

Overzicht  
activiteiten

DEEL 2:  
NOV - DEC

DI 2 NOV - DO 4 NOV 10-16 uur Kunstenkamp: Verhalen zijn 
  van alle mensen .............................................p. 12
WO 3 NOV 14.30 uur Kennismakers: Dol op dieren ......................p. 13 
MA 8 NOV - DI 4 JAN Expo: Duizend bommen en castraten ......p. 13
WO 10 NOV 14.30 uur Voorlezen op Woensdag ..............................p. 5
WO 10 NOV 19.30 uur Muzikale lezing: Rariteitenkabinet  
  met Jan De Smet ............................................p. 14
WO 17 NOV 14.30 uur Voorlezen op Woensdag ..............................p. 5
ZA 20 NOV 11-12 uur Miniconcert: Muziek & Woord tussen  
  de Rekken ........................................................p. 14
ZO 21 NOV  10-16 uur Workshop: Druk je eigen verhaal  ..............p. 15
WO 24 NOV 14.00 uur Voorlezen XL: Boekensnuffel .......................p. 6
WO 24 NOV 19.30 uur Striplezing: Steven Degryse (Lectrr) |  
  De (kritische) stem van de cartoonist  ......p. 15
WO 1 DEC - MA 31 JAN Studeren in de bib .........................................p. 16
WO 1 DEC 14.30 uur Voorlezen XL: Marsepoentje .......................p. 6
WO 8 DEC 14.30 uur  Voorlezen op Woensdag ..............................p. 5
WO 15 DEC 14.30 uur Voorlezen op Woensdag ..............................p. 5
WO 22 DEC 14.30 uur Voorlezen op Woensdag ..............................p. 5
WO 29 DEC 14.30 uur Voorlezen op Woensdag ..............................p. 5



Openingsuren 
ma - do 10.00-20.00 uur
vr – za 10.00-17.00 uur
zo gesloten

Contact
Bibliotheek Turnhout
Warandestraat 42
2300 Turnhout

Tel: 014 47 22 41
e-mail: bibliotheek@turnhout.be
website: turnhout.bibliotheek.be 

verantwoordelijke uitgever
Paul Van Miert,  
Campus Blairon 200, Turnhout


