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Taaliconen dienen om aan te duiden of een activiteit interessant is voor ander-
staligen die Nederlands willen oefenen. 

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

Je begrijpt vrij veel Nederlands en je kan ook iets vertellen.
Je kunt 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 kunt aan alle activiteiten meedoen.

Wat betekenen  
de taaliconen  
bij de activiteiten?
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DE BIB MOET  
WEER VERHUIZEN
Geen paniek – het is fake news. De bib zit stevig verankerd op de plek waar 
ze thuishoort. Maar sloeg je hart een paar slagen over? Greep de titel je naar 
de keel? Geloofde je minstens een fractie van een seconde dat het echt waar 
was? Fake news kan je wereld doen daveren, en er staat niet altijd zo’n verlos-
send zinnetje onder. Hoe herken je het dan? Op pagina 14 en 15 vind je activi-
teiten die draaien rond dat thema. 
Verder kun je weesgedichten adopteren, luisteren naar jazz en kinderopera, 
herinneringen ophalen aan 50 jaar cultuurhuis de Warande – of aan je eigen 
voorouders. Tijdens de Jeugdboekenmaand loop je overal Helden, maar ook 
Schurken, tegen het lijf. Té veel om op te noemen, en toch is dat exact wat je 
nu in handen hebt: de inventaris van  álles wat er de komende maanden te 
beleven valt, in chronologische volgorde.

De bibliotheek en haar partners nodigen je van harte uit!

INSCHRIJVEN  
VOOR ACTIVITEITEN
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.

De activiteiten worden steeds georganiseerd volgens de geldende corona-
maatregelen.

Voorwoord
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Vanaf 2,5 jaar
14.30-15 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig

Voorlezen  
op woensdag 

familieactiviteit

Kom elke woensdag naar de 
voorleeshoek van de biblio-
theek om te luisteren naar de 
mooiste, spannendste en grap-
pigste verhalen. 

Af en toe zijn de voorlees-
woensdagen nog specialer dan 
gewoonlijk. Ontdek de Lees-
makers, de Meemakers en de 
Kennismakers.

ELKE WOENSDAG



Elke eerste woensdag  
van de maand
0-2,5 jaar
10-10.30 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig

Vanaf 4 jaar
14.30-15.30 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig

Vanaf 6 jaar
14.30-15.30 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig

Voorlezen op 
woensdag |  
Leesmakers

Voorlezen op 
woensdag |  
Meemakers 

Voorlezen op 
woensdag |  
Kennismakers

Ook voor de allerklein-
sten is het belangrijk om 
met boekjes bezig te zijn. 
Schuif mee aan in de 
voorleeshoek en geniet 
van de mooiste verhalen 
samen met je baby. In de 
bib wordt ook de jongste 
bezoeker zeker en vast een 
fervente lezer!

Na het wekelijkse voor-
leesmoment ga je creatief 
aan de slag. Knutselen, 
verkleden of poppenkast 
spelen … Doe jij ook mee?

Na de verhalen maak je 
kennis met iemand die een 
bijzonder beroep of een 
verrassende hobby heeft. 
Stel gerust alle vragen die 
je kunt bedenken. Maak ze 
ernstig, zot, onverwacht, 
moeilijk of zelfs ondeu-
gend. Wanneer je weer 
naar buiten gaat, weet je 
alles wat er te weten valt. 
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#WEESGEDICHTEN 
poëzie

Adopteer een weesgedicht en maak van je raam een 
uithangbord van poëzie! Kleppers als Ilja Leonard 
Pfeijffer, Carmien Michels, Wouter Deprez, Maud Van-
hauwaert, Mustafa Kör en Joke Van Leeuwen bieden 
pareltjes aan ter adoptie, maar je kunt evengoed kiezen 
voor minder bekende of meer lokale dichters. Lees alle 
deelnemende gedichten op weesgedichten.be, adopte-
ren kan vanaf 20 december.

Ontdek alle geadopteerde weesgedichten in de stad 
tijdens de Poëzieweek van 27 januari tot 2 februari. 

VANAF  
20 DEC

Alle leeftijden
Op verschillende plaatsen in Turnhout
Gratis
Adopteer een gedicht  
via het platform weesgedichten.be.
Samen met Collectief Dichterbij  
en DINAMO

Taxandriagang
Alle leeftijden

Tijdens de openingsuren
Gratis

Inschrijven niet nodig
Bibliotheek en Archief bouwen  

samen een Kempenatelier.  
De gespecialiseerde collectie rond 

Turnhout en de Antwerpse Kempen 
wordt verrijkt met erfgoedparels 

en unieke lokale verhalen, met de 
Kempen als rode draad.

Kempenatelier |  
Kempische pionier:  
Eric Antonis

mini-expo 

Elke twee jaar zet de bibliotheek een Kempische pionier 
in de kijker. In 2022 kunnen we niet om Eric Antonis heen, 
die 50 jaar geleden cultuurcentrum de Warande opende 
en daarmee aantoonde dat kunst en cultuur niet enkel 
in de grootsteden thuishoren. Ontdek zijn archief in onze 
vitrinekasten. 

‘Onze opdracht lag tussen die twee uitersten:  
authentiek volks en authentiek avant-gardistisch.’ 
Eric Antonis, directeur van de Warande van 1972 tot 1988

MA 3 JAN –  
DO 31 MAA
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Tuinzaal, de Warande
Alle leeftijden

Meer info via www.warande.be
‘Collection Days’ wordt georganiseerd door 

de Warande en Erfgoed Noorderkempen

Collection Days | 
de Warande

meedoen

In het najaar van 2022 viert de Warande zijn vijftig-
jarig bestaan. Om warm te draaien voor dat jubile-
um, verzamelt het cultuurhuis getuigenissen, foto’s, 
verhalen, materialen … kortom, alles wat 50 jaar de 
Warande tot de Warande heeft gemaakt. Wat ont-
houd jij uit de rijke geschiedenis van het cultuurhuis, 
als bezoeker, medewerker of buur? Deel je herinne-
ringen tijdens de verzameldagen op 10 en 11 januari!

MA 10 JAN – 
DI 11 JAN

Warandeplein
Alle leeftijden

17-22 uur
Gratis

Inschrijven niet nodig
Samen met Rock Paper Pencil, Jeugdhuis Wollewei en Jazz Kitchen. 

#FRAMED

kunstinstallatie 
+ livemuziek

Rock Paper Pencil tovert de bibliotheekmuren om tot 
één grote videowand, een canvas waarop geestdriftige 
artiesten live mogen tekenen. In het project #FRAMED 
onderzoekt multidisciplinaire kunstenares Janna Beck 
hoe kunstenaars live dynamische, spontane beelden 
kunnen creëren die inspelen op zowel de omgeving als 
het publiek. 

Lokale tekenaars en muzikanten staan Janna 
en haar team bij. 

ZA 15 JAN
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HELAASAFGELASTdoor corona, maar RockPaperPencil 
broedt al op nieuwe 
ideeën voor de bib!



Ontdek de bibliotheek  
en het archief

rondleiding

In maart 2021 openden Bibliotheek, Archief, Stripgids en docAtlas hun deuren in 
de vernieuwde vleugel van de Warande. Kom je het gebouw graag ontdekken met 
extra uitleg en een blik op de niet-toegankelijke ruimtes? Laat je rondleiden in het 
archiefdepot, het bibliotheekmagazijn en de personeelsruimtes.  

ZA 15 JAN EN  
ZA 22 JAN

ZA 15 JAN rondleiding bibliotheek
ZA 22 JAN rondleiding archief
10.30 uur
Gratis
Info over inschrijven op pagina 3

Voor groepen en organisaties
Op afspraak, duurt ongeveer een uur
Gratis
Inschrijven via  
turnhout.bibliotheek.be/scholen-en-groepen

Ontdek de bib  
met jouw groep  
of organisatie  

rondleiding

Kom je graag eens met jouw organisa-
tie, kaartclub, leesgroepje … langs in de 
bibliotheek om te ontdekken wat er voor 
jullie te beleven valt? Dat kan! Je ontdekt 
de bib meteen ook achter de schermen. 

OP AFSPRAAK
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In de bib
Alle leeftijden
11-12 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig
Samen met SAMWD Turnhout

Muziek & Woord 
tussen de Rekken | 
Beethoven

concert

De studenten van de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans (SAMWD) duiken in het rijke 
repertoire van de virtuoze componist Ludwig van 
Beethoven. Kom luisteren hoe zij zijn werk interprete-
ren. Ze warmen vooral de kinderen in het publiek (en 
hun ouders) alvast op voor de voorstelling ‘Gekrijs! 
Beethoven Superstar?’ in de Warande op zondag 23 
januari. Daarover lees je meer op www.warande.be.

ZA 22 JAN

Eetcafé Barzoen in de Warande
Alle leeftijden
20.30 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig
Samen met Barzoen en de Warande, met de steun van Literatuur Vlaanderen

VoorWoord IX
poëzie & comedy 

Traditiegetrouw zet de bibliotheek aan de vooravond van de Poëzieweek een ge-
varieerd programma van poëzie, comedy en muziek op poten. Dit keer betreden J.V. 
Neylen, Joke van Caesbroeck, Peter Holvoet-Hanssen, Nele Needs A Holiday en Hind 
Eljadid het podium van Eetcafé Barzoen. De presentatie is in handen van Kempen-
zoon Vitalski.

MA 24 JAN 
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maar niet verloren! 

Deze activiteit houd 

je tegoed.



#WEESGEDICHTEN 
poëzie

Op pagina 6 kon je nog een wees-
gedicht adopteren, maar eenmaal je 
op deze datum van de chronologi-
sche brochure bent aanbeland, is het 
daarvoor te laat. Er is echter ook goed 
nieuws: de 100 weesgedichten die zich 
tussen pagina 6 en pagina 10 gewillig 
lieten adopteren door evenveel ven-
sterramen, kun je tijdens de Poëzie-
week doorheen de stad lezen.  

DO 27 JAN –  
WO 2 FEB

Op verschillende plaatsen in Turnhout
Alle leeftijden
Gratis
Inschrijven niet nodig
Samen met Collectief Dichterbij  
en DINAMO

Kasteelzaal 
Volwassenen

14-16 uur
Meer info, prijzen en inschrijven via DINAMO: dinamo.warande.be

 Het poëziesalon wordt georganiseerd door DINAMO en de bibliotheek

Poëziesalon |  
DINAMO

poëzie

Spreekt poëzie jou aan maar weet je niet goed 
waar te beginnen? Dan is het Poëziesalon iets voor 
jou! Maak kennis met de bibliotheekcollectie en de 
aanraders van de begeleiders. De reeks start met 
een geleide wandeling langs de #weesgedichten 
van de Poëzieweek en dompelt je vervolgens elke 
woensdagnamiddag van februari helemaal onder in 
poëzie.

WO 2 FEB – WO 9 FEB –  
WO 16 FEB – WO 23 FEB
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Jeugdatelier 
4+

14.30-15.30 uur
Gratis

Inschrijven niet nodig

MEEMAKERS |  
Haren vol banaan

zingen & dichten

Een voorleesmoment vol vieze liedjes en 
stoute versjes voor pientere pretoogjes. 
Doe je ook mee? Let op dat je haren na-
dien niet vol banaan zitten!

WO 2 FEB

In de bib
14+

19.30 uur
Gratis

Info over inschrijven op pagina 3 
De poëziebundel is ter plaatse te koop.

Gletsjertongen | 
Liesbeth Aerts

boekvoorstelling

Op 12 februari stellen uitgeverij P en stads-
dichter Liesbeth Aerts de nieuwe poëzie-
bundel Gletsjertongen voor. Die is integraal 
gewijd aan de leerlingen van het VTI van 
Zandhoven, de school waar Liesbeth al jaren 
lesgeeft, en biedt een intieme kijk op het 
schoolleven in al zijn traag schurende lagen.

Kom genieten van een avond vol poëzie en 
muziek. 

ZA 12 FEB
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Eetcafé Barzoen in de Warande
Volwassenen

20 uur
Samen met het Turnhouts Wetenschapscafé,  

Avansa Kempen, VITO en De Maakbare Mens 

Het Kempenoffensief |  
Over eerlijke data

wetenschapscafé

Het Kempenoffensief: dat zijn prikkelende podcasts en inspirerende activiteiten  
uit de Kempen. 
 
Het Wetenschapscafé borduurt daarop verder. Gasten zijn
• Heidi Mertes, professor bio-ethiek van UGent en voorzitter van  

De Maakbare Mens vzw;
• professor Jef Hooyberghs van VITO, vertegenwoordiger van het ‘We Are’-platform.

Hoe neem je jouw persoonlijke data online weer in eigen handen  
en hervind je het vertrouwen +in de datarevolutie?

MA 14 FEB 
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Kasteelzaal
14+

19.30-20.30 uur
€ 2 | UiTPAS met kansentarief: gratis

Info over inschrijven op pagina 3

Shakespeare kent me beter 
dan mijn lief | Ibe Rossel

interview

Wat kunnen dode auteurs ons bijbrengen? Met 
haar boek ‘Shakespeare kent me beter dan mijn lief’ 
bewijst de 22-jarige modeblogger Ibe Rossel dat 
oude verhalen perfect hun plaats hebben in het nu. 
Wat kun je opsteken van Daniel Defoe, Jane Austen, 
George Eliot en van grootmeester Shakespeare? In 
een interview vertelt Ibe Rossel wat je écht leert uit 
de klassiekers.

DO 17 FEB



Tuinzaal, de Warande
12+
19.30-21.30 uur
Gratis
Samen met Stripgids

Stripgids Salon 
strip 

In het Stripgids Salon valt altijd nieuws te rapen over alles 
wat belangwekkend is in stripland. Verwacht je aan een 
boeiende talkshow over de stripactualiteit met het kruim 
van de Vlaamse stripwereld.

ZA 26 FEB 
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Introductie tot  
de genealogie |  
Familiekunde Vlaanderen  
Regio Kempen

cursus

In deze cursus van vijf lessen, die loopt van half febru-
ari tot maart, ontdek je de wereld van de familiekunde 
(genealogie) stap voor stap. Je leert hoe je aan je eigen 
stamboom begint en welke historische bronnen je moet 
raadplegen. Daarnaast leer je oud schrift te lezen en 
kom je te weten hoe je het internet gebruikt voor je 
eigen onderzoek. De lesgevers werken met originele 
archiefdocumenten uit het Archief van Turnhout. 

MA 21 FEB – MA 28 FEB – MA 7 
MAA – MA 14 MAA – MA 21 MAA

Kasteelzaal
Volwassenen
14 uur
Gratis
Info over inschrijven op pagina 3
Samen met Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen



Ouder-kindworkshop 
Kasteelzaal en Jeugdatelier
Families (6+)
10-12 uur
Gratis 
Info over inschrijven op pagina 3
Samen met Jong Digidak

Nieuws maken  
FOCUS fake news 

Wil je meer weten over sociale 
media? Vraag je je af hoe fake 
news wordt verspreid? Je krijgt 
concrete tools om met je kind 
rond die thema’s aan de slag 
te gaan. Terwijl mama, papa, 
oma en opa bijleren, krijgen 
de kinderen een belangrijke 
opdracht: samen met Jong 
Digidak maken ze een digitale 
krant. Zetten ze die ook vol met 
fake news?

ZA 19 FEB



Lezing op kindermaat 
Jeugdatelier
6+
14.30-15.30 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig

Lezing 
Kasteelzaal
12+
19.30-21 uur
€ 2 | UiTPAS met kansentarief: gratis
Info over inschrijven op pagina 3

KENNISMAKERS |  
Journalist 

Fake news en  
desinformatie |  
Tim Verheyden  

FOCUS fake news FOCUS fake news 

Als alle verhalen zijn voorgele-
zen, komt Wouter Adriaensen 
er nog veel meer vertellen! Hij 
is journalist en copywriter en 
staat elke dag op de eerste rij 
als er in de buurt spannende, 
verrassende, grappige en soms 
ook wel tragische of droeve 
dingen gebeuren. Daar brengt 
hij verslag van uit in kranten 
en magazines. Maar Wouter 
brengt alleen écht nieuws: 
daar mag je hem gerust naar 
vragen.

Sinds de coronacrisis is uit-
gebroken, wordt Vlaanderen 
overspoeld met valse en foute 
informatie over het virus. Nep-
nieuws en desinformatie zijn 
alomtegenwoordig op sociale 
media, via mail en WhatsApp. 
Toen Donald Trump president 
werd, kreeg fake news ook een 
politieke lading. De technieken 
erachter hebben een grote 
impact op onze maatschappij. 
VRT-journalist Tim Verheyden 
neemt je mee achter de scher-
men van valse informatie, nep-
nieuws en complottheorieën.

WO 23 FEB
WO 23 FEB
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3x MEEMAKERS
JEUGD- 
BOEKENMAAND:  
HELDEN  
EN SCHURKEN 

jeugdboekenmaand

De kinderen van de Stedelijke Aca-
demie voor Schone Kunsten (SASK) 
knutselden prachtige vertelplaten. 
Die komen het best tot hun recht in 
een vertelkastje of Kamishibai, een 
Japans verteltheatertje. Op 2 maart 
tovert de bib zo’n theatertje tevoor-
schijn!  

Op 9 maart luister je naar verhalen 
in verschillende talen. Zelfs al versta 
je ze niet, je kunt je laten meevoeren 
op de mooie klanken en de wellui-
dende woorden. In je hoofd maak je 
een reis rond de wereld. 

Wees wie je maar wil op 23 maart! 
Nadat alle verhalen zijn verteld, mag 
je jezelf omtoveren tot een échte 
held of schurk in jouw eigen verhaal. 
Een heethoofdige heks, een roekelo-
ze ridder of een mankend monster: 
alles kan. 

WO 2 MAA – 
WO 9 MAA –  
WO 23 MAA

Jeugdboekenmaand
Voorlezen in de bib

4+
14.30-15.30 uur

Gratis
Inschrijven niet nodig

Samen met SASK Turnhout en  
EduKempen CVO Volwassenenonderwijs
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In maart is Helden en 
Schurken het thema van de 
Jeugdboekenmaand. Helden en 
antihelden, idolen en iconen, 
schurken en schelmen veroveren 
de bibliotheek. Alles draait rond 
goed en kwaad en de grijze zone 
ertussenin. Over helden die soms 
schurken worden en omgekeerd. 
Over alledaagse heldinnen 
zoals oma’s maar ook over de 
avonturen van moedige ridders 
en sluwe schurken.



Bonte Bibdag | Kinderopera
Schouwburg, de Warande

Families (4+)
14-14.45 uur

€ 14 | < 26 jaar: € 11
Info & tickets via de Warande: www.warande.be

Samen met de Warande

De Gruffalo | 
Spectra

jeugdboekenmaand

Een muis op stap in het donkere bos, ‘Dat wordt 
smullen!’, dacht de vos. Om niet op de menukaart 
van Vos, Uil en Slang te verschijnen, verzint Kleine 
Muis de angstaanjagende Gruff alo, met oranje 
ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van 
staart tot kop. 

Spectra, het internationaal gerenommeerde en-
semble voor nieuwe muziek maakt er met humor 
en kleurrijke illustraties een onvergetelijke muzikale 
beleving van.

ZO 13 MAA

Bonte Bibdag | Workshop 
Inkomhal, de Warande

Families (4+)
Doorlopend tussen 13 en 17 uur

Gratis 
Inschrijven niet nodig

Samen met de Warande en Coccolarte

Gruffalopotenrace
jeugdboekenmaand

Ga je eerst naar de kinderopera om de Gruff alo te leren 
kennen zodat je daarna de poten goed kunt namaken? 
Of kom je eerst jouw eigen versie van de poten knutselen 
om daarmee stoer de opera binnen te stampen? Maak 
jouw Gruff alopoten op reuzegroot formaat en test ze uit 
in een race door ons Gruff aloparcours. 

ZO 13 MAA
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Bizarre wezens |  
Merel Eyckerman

jeugdboekenmaand

Ga samen met illustratrice Merel Eyckerman aan de 
slag: eerst wat rondstuiteren op papier om op te war-
men, daarna de echte uitdaging! Enkele ingefluisterde 
woorden wijzen de weg naar bizarre wezens. Als een 
échte illustrator bepaal je hoe jouw monster eruit zal 
zien. Is het een schurk of toch een held? 

ZO 13 MAA

Bonte Bibdag | Workshop
Jeugdatelier
Families (4+)
Doorlopend tussen 14 en 17 uur
Gratis 
Inschrijven niet nodig
Samen met de Warande

Bonte Bibdag | Mee-doe-voorstelling
Terraszaal, de Warande
Families (6+)
14-16 uur
Gratis 
Info & tickets via de Warande: www.warande.be
Samen met de Warande

De Grote Zwarte Vogel | 
Michiel Alberts & Withwit

jeugdboekenmaand 

De Grote Zwarte Vogel is een verhaal dat nog ver-
zonnen moet worden. Tegelijk met de fantasie van 
de kinderen ontvouwt zich een nieuwe vertelling, 
stukje bij beetje. Niemand kent het verhaal en toch 
is het er. Deze mee-doe-voorstelling van Michiel Al-
berts bestaat uit een vertelling met improvisatie van 
het publiek, een beeldende workshop en een nage-
sprek. Withwit begeleidt de vertelling met spannen-
de objecten, geluidskastjes en schaduwspel.

ZO 13 MAA
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Bizarre wezens |  
Merel Eyckerman

Bonte Bibdag | Workshop  
Exporuimte, de Warande
Families (5+)
Doorlopend tussen 13 en 17 uur
Gratis 
Inschrijven niet nodig
Samen met de Warande

Expo |  
Nadia Naveau

jeugdboekenmaand 

Ben jij een halve held? Ken jij een driekwart schurk?  
Tijdens deze workshop experimenteer je met stuk-
jes van helden en schurken. Hoe ziet die halve held 
eruit? En de drie vierde schurk? Een creatieve teken- 
en schrijfnamiddag geïnspireerd op de voortreffelijke 
sculpturen van beeldhouwheldin Nadia Naveau.

ZO 13 MAA

Bonte Bibdag | Voorlezen
Terraszaal, de Warande
Families (2,5+)
Doorlopend tussen 13 en 17 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig 
Samen met de Warande

Bonte Bibdag | toneelvoorstelling
Jeugdatelier
Families (6+)
16-17 uur
€ 12 | < 26 jaar: € 9
Info & tickets via www.warande.be
Samen met de Warande

Voorlezen in  
de stadsliving

Vuur/toren |  
Laika en hetpaleis / 
Michai Geyzen

jeugdboekenmaand jeugdboekenmaand

Op een Bonte Bibdag kan voorlezen 
toch niet ontbreken? Ontdek welke 
helden en schurken zich verschuilen in 
de boeken van de bibliotheek. Klap jij 
op het einde de boeken snel toe zodat 
de schurken niet kunnen ontsnappen? 
Of hoop je juist stiekem dat de helden 
uit het verhaal tot leven komen?

Drie vuurtorenwachters brengen reizigers 
veilig thuis. Maar wat als het licht in de to-
ren sputtert en dooft? Wie loodst hén naar 
een veilige haven als de wereld hen verge-
ten is? Hoe lang houd je het vuur brandend 
in je hart als iedereen je heeft verlaten?

ZO 13 MAA
ZO 13 MAA
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Kempenatelier |  
Erfgoed maakt school!

mini-expo 

Net als heel wat andere erfgoedspelers, duikt het 
Kempenatelier vanaf april in het schoolleven en 
-verleden. Onder de titel ‘Erfgoeddag maakt school!’ 
wordt de Erfgoeddag uitzonderlijk een Erfgoedweek, 
om het rijke onderwijserfgoed in de kijker te zetten. 
Ook in de bib kun je terugblikken naar het Turnhoutse 
schoolleven van weleer.

VR 1 APR –  
DO 30 JUN

Taxandriagang
Alle leeftijden
Tijdens de openingsuren
Gratis
Inschrijven niet nodig
Bibliotheek en Archief bouwen 
samen een Kempenatelier. De 
gespecialiseerde collectie rond 
Turnhout en de Antwerpse Kempen 
wordt verrijkt met erfgoedparels 
en unieke lokale verhalen, met de 
Kempen als rode draad.

Jeugdatelier 6+
14.30-15.30 uur

Gratis
Inschrijven niet nodig

KENNISMAKERS | 
Pizzabakker

lezing op kindermaat 

Heb jij altijd al eens zelf deeg in 
de lucht willen gooien zonder 
dat het aan het plafond blijft 
kleven? Maak dan kennis met 
een pizzabakker en leer de 
kneepjes van het vak! 

WO 13 APR
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Alle kinderen
13-17 uur

Gratis 
Inschrijven niet nodig

Samen met de Jeugddienst

BUITENSPEELDAG
buitenspelen

Vandaag is het Buitenspeeldag! De bib 
trekt ook een korte speelbroek aan en
installeert zich met verhalen op een van de 
speellocaties doorheen de stad. Bezoek ze 
allemaal, dan vind je de voorlezers zéker!

WO 20 APR

In het teken van de  
‘International Jazz Day’ op 30 april

Kasteelzaal 
12+

19.30-21 uur
€ 5 | UiTPAS met kansentarief: € 1

Info over inschrijven op pagina 3

All That Jazz |  
Karel Van Keymeulen

lezing

Karel Van Keymeulen schreef voor Klara ‘All 
That Jazz: 50 iconische jazzstukken voor alle 
moods’. Hij was 24 jaar jazzrecensent bij De 
Standaard en een graag geziene praatgast 
voor Klara-uitzendingen vanop Jazz Middel-
heim. 

Doorheen de jaren sprak hij talrijke groothe-
den uit de jazzwereld, onder wie Art Blakey, 
Chet Baker en Archie Shepp. Karel vertelt 
zeven verhalen over zeven jazzmusici, afge-
wisseld met foto’s en filmpjes.

WO 20 APR
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Introductie  
paleografie  

cursus

In een tweedaagse cursus laat het archief je kennisma-
ken met paleografie, of de studie van oude schriften. 
Expert Bert Tops gebruikt praktijkvoorbeelden om je in 
te wijden. Met genealogische bronnen uit de zeven-
tiende en achttiende eeuw bekwaam je je erin om oud 
schrift te lezen en krijg je gaandeweg verschillende 
schrijfwijzen onder de knie.

ZA 23 APR EN  
ZA 30 APR 

Studiezaal archief
Volwassenen

14-17 uur (inclusief pauze)
Gratis

Info over inschrijven op pagina 3
Samen met Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen

In de bib en online 
Volwassenen 

Gratis 
Info over inschrijven op pagina 3

Info en data via de website  
www.stadsregioturnhout.be/huisvanhetkind

Samen met Huis van het Kind en  
de bibliotheken van Beerse,  
Oud-Turnhout en Vosselaar

Week van  
de Opvoeding

lezing 

Groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. Ou-
ders, grootouders en andere opvoeders zorgen er 
elke dag voor dat kinderen opgroeien in een warme 
en positieve leefomgeving. Eén week per jaar krijgen 
hun inspanningen extra aandacht en steun.

Ontdek in de bibliotheek de ruime collectie over 
opvoeden of schrijf je in voor een van de vormingen. 

MA 16 MEI – MA 23 MEI
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Ontmoeten in de bib
Jeugdatelier
Families met baby’s en peuters 
10-17 uur
Gratis 
Inschrijven niet nodig

Boekstart- 
babyborrel 

boekstartdag

Het jeugdatelier van de bi-
bliotheek is een paradijs voor 
baby’s en peuters. Boekjes ont-
dekken kan er altijd, maar van-
daag kunnen de allerkleinsten 
ook spelen in een levensgroot 
knisperboek terwijl mama en 
papa, oma en opa babbelen 
met andere (groot)ouders over 
boekjes en voorleesrituelen.  

ZA 21 MEI

Ouder-kindworkshop
Kasteelzaal
10-11 uur: 0 tot 18 maanden en  
minstens 1 volwassene 
11.15-12.15 uur: 1,5 tot 3 jaar en  
minstens 1 volwassene 
Gratis 
Info over inschrijven op pagina 3
Samen met de Gezinsbond

Schapen- 
wolkjeswit

boekstartdag

Leer als (groot)ouder samen 
met je kind slaapritueeltjes 
kennen die je thuis kunt toe-
passen. Vaste gewoonten bren-
gen ritme en rust aan het einde 
van de dag en bereiden je 
kindje voor op de nacht. Tege-
lijk zorgen ze ervoor dat ouders 
en kinderen de dag kwaliteits-
vol samen kunnen afsluiten. 

Breng zeker een zacht dekentje 
en een knuffel mee en wip ook 
even langs bij de Boekstartba-
byborrel.
 

ZA 21 MEI

Voorstelling
KUUB, de Warande
Families met baby’s en peuters tussen  
4 en 24 maanden
30 euro per groepje:  1 baby of peuter en 
maximaal 2 volwassenen
Info & tickets via de  
Warande: www.warande.be
Samen met de Warande

Manta |  
Klankennest

boekstartdag

Welkom in de wondere wereld 
van Manta. Hier versmelten 
muziek, beeld en beweging 
tot één warm en spranke-
lend geheel. In een installatie 
van glaskunst, hout en textiel 
wisselen drie muzikanten oude 
en hedendaagse muziek af 
met polyritmische composities 
en improvisaties. Herhaling en 
repetitieve elementen nemen je 
mee op een muzikale ontdek-
kingsreis.

Klankennest speelt deze 
voorstelling vijf keer tijdens het 
weekend van 21 en 22 mei. 
 

ZA 21 MEI  
EN ZO 22 MEI 
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KENNISMAKERS |  
Waterskiester

lezing op kindermaat 

Weet jij wat waterskiën is of zou jij 
meteen kopje-onder gaan? Maak 
kennis met Lieselotte, lid van het Bel-
gian Water Ski Showteam. Ze komt 
jou alles vertellen over gekke toeren 
op het water: piramides, swivelen, 
showskiën …!

WO 25 MEI

Jeugdatelier
6+
14.30-15.30 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig

Exporuimte, de Warande
6+
14.30-15.30 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig
Samen met de Warande en STORMOPKOMST

MEEMAKERS |  
Expo Making Fun

knutselen

Voorlezers, boeken én luisteraars verhuizen van-
daag van de bibliotheek naar de expo Making Fun 
in de Warande. Ontdek de knotsgekke expo van 
STORMOPKOMST via even gekke voorleesverhalen. 
Daarna mag je de kunstenaar in jezelf loslaten!

WO 8 JUN
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Samen met Avansa Kempen,  
beweging.net,  

Stuifzand en  
Erfgoed Noorderkempen

Het Kempenoffensief|
NU & VOOR  
ALTIJD  
TE  
BELUISTEREN 

podcast 

Een oud-burgemeester noemde de 
Kempen ooit ‘het Siberië van België’. 
Niet voor het barre weer of omdat 
borsjtsj de lokale specialiteit zou zijn. 
Wel omdat de regio ‘doods, eenzaam 
en vergeten is’.

Een. Grove. Leugen.

Een Kempenoffensief dringt zich op. 
Niet met wapens, maar met verhalen. 
Een charmeoffensief om de echte 
Kempen aan de wereld te tonen.

Het Kempenoffensief, dat is een 
podcastreeks die je mee op reis 
neemt langs plaatsen, mensen en 
gebeurtenissen die de Kempen niet 
als uithoek, maar als centrum van de 
wereld beschouwen. Een plek waar 
pioniers thuis zijn.

Wat hebben de Kempen te maken 
met zorg, met de atoombom of met 
een wereldwijde internetrevolutie? 
Ontdek het op www.hetkempenof-
fensief.be of via je favoriete pod-
castapp.
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Alle studenten
Tijdens de openingsuren
Gratis

26

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



vogelvrij pand in de zon, als in vrij om extreem en veelzijdig 
te bewonen, installaties in de tuin te planten die de hartslag 

van het huis versterken - van voorbijgangers dreunt het binnenoor 
ze drukken splinters in de bakstenen, dat staat hen vrij 

we mikken zoeklicht in hun ogen, strooien scherven voor de deur 
niemand ziet ons, arkduiven in de dakgoot 

jij mijn wolf onder de maan, ik jouw jazz 
dat staat ons vrij 

Liesbeth Aerts

Poëzieweek 2022
Weesgedicht zkt adoptieraam

Adopteer vanaf 20/12  
een weesgedicht op  

www.weesgedichten.be


