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

WELKOM IN  
EEN OPEN HUIS
Een nieuw najaar, een nieuwe activiteitenbrochure van Bibliotheek Turnhout!

Plan je zelf een activiteit waar publiek welkom is en die aansluit bij de missie 
en visie van Bibliotheek Turnhout? Is de toegangsprijs vergelijkbaar met de 
prijzen van Bibliotheek Turnhout? Creëert je activiteit een reële meerwaarde 
voor Bibliotheek Turnhout of de inwonende partners? Ben je bovendien 
bereid om in alle communicatie over je activiteit het officiële logo van 
Bibliotheek Turnhout op te nemen samen met de vermelding ‘met de steun 
van Bibliotheek Turnhout’? Dan kom je in aanmerking voor Boek de Bib! Bij 
een Boek de Bib-activiteit mag je (een van) de zalen in het bibliotheekgebouw 
gratis gebruiken.

Ben je op zoek naar een geschikte locatie om te vergaderen? Of om een 
andere eigen activiteit te organiseren? Ook dan kun je in Bibliotheek 
Turnhout terecht. De bibliotheek beschikt over drie zalen die je kunt huren: de 
Kasteelzaal, de Studiezaal en de Benedenzaal. 

Alle informatie vind je op de website turnhout.bibliotheek.be onder ‘Zelf 
organiseren’.

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.

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 kunt 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?

Voorwoord
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Vanaf 2,5 jaar
14.30-15 uur
Gratis

Voorlezen  
op woensdag 

familieactiviteit

Kom elke woensdag naar de 
voorleeshoek van de bibliotheek 
om te luisteren naar de mooi-
ste, spannendste en grappigste 
verhalen. 

Af en toe zijn de voorlees-
woensdagen nog specialer dan 
gewoonlijk. Piep maar eens ver-
der en ontdek de Leesmakers, 
Meemakers en Kennismakers.

ELKE WOENSDAG

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

Vanaf 2,5 jaar
14.30-15.30 uur
Gratis

Vanaf 6 jaar
14.30-15.30 uur
Gratis

Leesmakers Meemakers 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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Kempenatelier
Alle leeftijden

Tijdens de openingsuren
Gratis

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.

Turnhout is de stripstad bij uitstek, daar twijfelt nie-
mand nog aan. De Bronzen Adhemar bestaat dit jaar 
45 jaar en het Kempenatelier duikt in de geschiedenis 
van de befaamde prijs. Affiches die de afgelopen 50 
jaar door striptekenaars werden ontworpen, worden 
vanonder het stof gehaald. En ook de stripmuren die 
Stripgids en Stad Turnhout in 2021 wisten te redden 
uit de voormalige drukkerij Proost, worden geëxpo-
seerd.  Bovendien vindt op 11 november het Games & 
Comics-festival plaats in de Warande én de bib (zie 
verder in deze brochure). Redenen genoeg dus om al 
het stripgeweld in de kijker te zetten!

ZA 17 SEP –  
ZA 12 NOV
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Boekstartvoormiddag
familieactiviteit

De bibliotheek is een paradijs voor baby’s en 
peuters. Boekjes ontdekken kan er altijd, maar 
vandaag kunnen de allerkleinsten ook luisteren 
naar verhaaltjes, spelen met andere kinderen of op 
ontdekking gaan in de poppentent van Propop. 

Werd je kindje 15 maanden en heb je de peuter-
tas van Boekstart nog niet ontvangen of wordt je 
kindje 2 jaar en kreeg je een uitnodiging voor een 
‘Ik ga naar school’-box? Dan kun je vandaag jouw 
cadeautje oppikken!

ZA 10 SEP

Families met baby’s en peuters
10-12 uur
Gratis
Samen met de dienst Gelijke Kansen

Strip in  
Turnhout

mini-expo 



Cultuurmarkt |  
Plein de Cirque

zondagsopening

ZO 18 SEP

3-6 jaar
10-10.50 uur
11.15-12.05 uur
Gratis
Info over inschrijven op pagina 3

In en rond de bibliotheek
Alle leeftijden

10-17 uur
Gratis

Circus in de stad |  
Locorotondo &  
Jan De Kinder 

vertelling

Circusschool Locorotondo brengt een mu-
zikale en actieve vertelling uit het prach-
tige boek ‘Het circus is in de stad’ van Jan 
De Kinder en Pieter van Oudheusden.

Als deelnemer luister je niet alleen, maar 
speel je ook mee in het verhaal, samen 
met een van je ouders. Jan De Kinder, 
een circuslesgever en een circusmuzikant 
loodsen je door het verhaal. Want ja, het 
circus is in de stad!

Speciaal voor de cultuurmarkt en Plein de Cirque gooien Bibliotheek en Archief 
de deuren wagenwijd open. Ontdek wat Bibliotheek en Archief te bieden hebben, 
luister naar de meest betoverende verhalen, duik verkleed in een prentbriefkaart, 
leer illustratoren, tekenaars en hun werk kennen en zoveel meer.

ZO 18 SEP
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Muziek, Woord en Dans tussen de Rekken
Alle leeftijden
12-13 uur
Gratis
Samen met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

Muziek  
tussen  
de rekken

podium

De leerlingen klassieke gitaar én Jazz Pop Rock poetsen hun 
snaren op en komen jouw trommelvliezen plezieren met de 
heerlijkste gitaarriedels.
De klassen, die geleid worden door Jan Van de Perre en Jan 
Bervoets, nodigen je uit om plaats te nemen aan de podium-
trap en je te laten verwennen door hun muziek.
De rest van de dag kun je in de Kuub terecht voor meer mu-
ziek door SAMWD.

ZO 18 SEP

Vanaf 5 jaar
13-17 uur

Gratis

Sjieken Bak |  
Meneer Zee

vertelling 

Meneer Zee brengt met zijn Sjieken Bak hulde aan een eeuwenoude ver-
teltechniek die ontstond in boeddhistische tempels in Japan: kamishibai. De 
vertellers reden rond met een fiets met een klein houten theater achterop. Met 
grote prenten en boekrollen vertelt Meneer Zee het verhaal van de verhalen-
verteller. Volop genieten van fantasierijke verhalen!

ZO 18 SEP
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Demodag Leeshulpen 
infodag

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

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

ZA 24 SEP

Alle leeftijden
Tijdens de openingsuren
Gratis
Samen met KOBA Vision,  
Vlaams Oogpunt en Kamelego

Volwassenen
14-16 uur

€ 5 | UiTPAS met kansentarief: € 1
Info over inschrijven op pagina 3

 Samen met Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen

Introductie tot de  
genealogie | Familiekunde 
Vlaanderen Regio Kempen

cursus

In deze cursus van vijf lessen ontdek je de wereld van 
de familiekunde (genealogie) stap voor stap. Je leert 
hoe je aan je eigen stamboom begint en welke histo-
rische 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 lesge-
vers werken met originele archiefdocumenten uit het 
archief van Turnhout. 

MA 26 SEP – MA 3 OKT – 
MA 10 OKT – MA 17 OKT – 
MA 24 OKT

Volwassenen
19.30-21 uur

€ 2 | UiTPAS met kansentarief: gratis
Info over inschrijven op pagina 3

Samen met Similes Turnhout, vereniging voor  
familie van psychisch kwetsbare mensen

veerKRACHT | 
Lut Mertens en  
Dominique Minten

auteurslezing

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid ligt de focus 
op mentaal welzijn en vertellen lokale auteurs hun verhaal van 
hoop. 

Lut Mertens vertelt over haar eigen ervaring en het boek ‘Flirten 
met je grenzen’ dat daaruit voortvloeide. Ze reikt via haar per-
soonlijke verhaal inzichten aan over burn-out. Dominique Minten 
brengt fragmenten uit haar boek ‘Het hoofd, het hart en de zee’ : 
een troostend, poëtisch en geestig pleidooi voor schone woorden.

WO 5 OKT 
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12 13

Vanaf 12 jaar
Rondleidingen starten om 10.30, 13  
en 15 uur en duren ongeveer 1 uur
Gratis
Info over inschrijven op pagina 3

Alle leeftijden
15.30-16 uur
Gratis

ZA 8 OKT TOT ZA 15 OKT: tijdens de openingsuren
ZO 9 OKT: 7-12.30 uur
€ 1 of 5 UiTPAS-punten per stuk

Alle leeftijden
Voorstellingen (20 minuten) om 11, 13, 14, 15, 16 uur 
Gratis

Verwendag

Rondleiding voor en 
achter de schermen

Hert van Turnhout | 
Liesbeth Aerts

Boekenverkoop

Laterna Magica  
Galantee Show |  
Ditmar Bollaert

feest

introductie

poëzie

markt

podium

Vandaag worden de bezoekers 
van Bibliotheek en Archief extra in 
de watten gelegd. Geniet van een 
rondleiding, kies een goed boek uit de 
boekenverkoop, ga samen met je kind 
aan de slag met je stamboom, nestel 
je in de voorleeshoek … Tekenaar Bart 
Proost (‘Alexander De Grote’) komt 
de dag ‘optekenen’. Laat je trakteren 
op een hapje, proef een drankje dat 
Oxfam Wereldwinkel je schenkt - en-
zovoort.

Vandaag kun je ook de niet-toegan-
kelijke plekjes van Bibliotheek en 
Archief bezoeken. De medewerkers 
zorgen voor extra uitleg, weetjes en 
animo! Curieuzeneuzen welkom!

Een stad is maar zo levendig als zijn 
bewoners. Stadsdichter Liesbeth Aerts 
selecteerde vijf plekjes in Turnhout 
die voor bewoners een bijzondere 
betekenis hebben en vereeuwigde ze 
met een gedicht. Tijdens de Verwen-
dag stelt ze het resultaat voor. Een 
fietsroute langs de vijf gedichten in de 
stad is verkrijgbaar in de bibliotheek.

De afgevoerde materialen van Bibliotheek 
en Archief kun je tijdens de boekenverkoop 
kopen voor één euro of vijf UiTPAS-punten 
per stuk. Uitzonderlijk wordt de boeken-
kraam ook op een zondag geopend, zo 
kun je tijdens de antiek- & curiosamarkt je 
slag slaan.

Tot eind negentiende eeuw waren tover-
lantaarns erg in trek bij zowel jong als oud. 
Die parels van de vroege beeldtechniek 
riepen een feeërieke sprookjeswereld op 
en katapulteerden de toeschouwers naar 
exotische landen of historische veldslagen. 
Maak kennis met een authentieke tover-
lantaarn en originele handgeschilderde 
platen en laat je voeren naar waar de 
toverlantaarn je brengt. 

ZA 8 OKT

ZA 8 OKT

ZA 8 OKT

ZA 8 OKT –  
ZA 15 OKT - ZO 9 OKT

ZA 8 OKT 

Muziek, Woord en Dans tussen de Rekken
Alle leeftijden
11-12 uur
Gratis
Samen met de Stedelijke Academie  
voor Muziek, Woord en Dans 

Jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen
14 uur-15.15 uur
Gratis

Ouverture De Eerste Zin |  
This Is How We Read

podium podium

De Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans zet het schooljaar 
feestelijk in met een ouverture en geeft 
de dansers ook een ereplek in de pro-
grammatie. 

Zet je schrap voor een wervelend spervuur 
van boekentips en leesweetjes, gepassi-
oneerd geciteerde quotes en zelfs hier en 
daar een audiovisueel fragment. Met een 
knipoog naar spelrondes uit verschillende 
tv-programma’s gaat literair collectief This 
Is How We Read aan de slag met openings-
zinnen allerhande.

Zou je graag meer lezen, maar weet je niet 
waar te beginnen? Wil je in een oogopslag 
ontdekken of een boek (n)iets voor jou is? 
Laat je inspireren!

ZA 8 OKT
ZA 8 OKT 



Leesje en Wurm |  
Frank Daenen

familieactiviteit

Illustrator Frank Daenen leest vandaag voor uit zijn 
boek: ‘Leesje en Wurm’. De leesbeestjes wonen in de 
bibliotheek en zijn zot van verhalen. Ben jij ook zot 
van verhalen? Ontdek dan de wonderlijke boeken-
wereld van ‘Leesje en Wurm’! 

WO 12 OKT

Meemakers
Vanaf 3 jaar
14.30-15.30 uur
Gratis

Jongeren vanaf 14 jaar en 
volwassenen

20.30-22.30 uur
Gratis

Ter plaatse aanmelden  
voor de open mic

Samen met Collectief  
Dichterbij en Mayanaise vzw

You On Stage  
(YOS)

spoken word – comedy – open mic 

Bij You On Stage stillen ambitieuze artiesten, lustige luis-
teraars en sympathieke supporters hun podiumhonger 
met een stevige portie (al dan niet zelf gebrachte) kunst 
en cultuur! Seriewoordenaars, magische muzikale genie-
en en geweldige grapjassen geven het beste van zichzelf. 

Wie zelf (vijf minuten) wil shinen op een podium, moet zich 
keihard inschrijven voor de open mic. YOS is zo gratis als 
een glimlach. Wees meer dan welkom - Let’s get You On 
Stage!

DO 13 OKT – DO 8 DEC – 
DO 9 FEB – DO 13 APR – 
DO 8 JUN

Meer informatie  
op www.warande.be 

50 uur de Warande
feest

‘50 uur de Warande’ is de cultuurmarathon van 
50 uur die cultuurhuis de Warande organiseert 
samen met miniproductiehuis SLAK. Een groot 
kunstfeest waar alle mogelijke expressievormen 
met elkaar in dialoog gaan. Ze gooien de deuren 
open, rekken kaders op en verschuiven grenzen. 
Werkelijk iedereen kan iets komen tonen of doen, 
iedereen mag meedoen. Ook in de bibliotheek 
zijn er activiteiten te ontdekken.

VR 14 OKT – ZA 15 OKT – ZO 16 OKT

Volwassenen
10.30-12 uur
€ 2 per sessie | UiTPAS met kansentarief: gratis
Info over inschrijven op pagina 3
Samen met Standaard Boekhandel Turnhout

Turnhout Leest
leesclub

‘Turnhout Leest’, dat is je leeservaringen delen met leesgenoten. In kleine groep ga 
je op zaterdagvoormiddag onder ervaren begeleiding in gesprek over een boek. 
Zo heb je twee keer leesplezier van één boek!

De boeken kun je natuurlijk lenen in de bib! Van de geselecteerde titels zijn meer-
dere exemplaren beschikbaar in de collectie. Koop je het boek bij Standaard Boek-
handel Turnhout, dan krijg je 10 % korting als je je inschrijvingsticket toont.

ZA 15 OKT - ZA 13 MEI

1514

15 OKT 2022 ‘De gezichten’ Tove Ditlevsen
26 NOV 2022 ‘De Minzamen’ Koen Peeters
07 JAN 2023 ‘Gisterland’ Imme Dros
18 FEB 2023 ‘Oreo’ Fran Ross
01 APR 2023 ‘Het licht aan het einde van de loop’ Martin Michael Driessen
13 MEI 2023 ‘Kassa 19’ Claire-Louise Bennett



Jij en ik |  
Nederlandse  
gedichten ontdekken

poëzie

Leer je de Nederlandse taal en wil je dat doen met leuke gedichten? Of spreek je vlot 
Nederlands en wil je een eerste keer kennismaken met poëzie? In het boekje ‘Jij + Ik’ 
vind je eenvoudige (niet-oppervlakkige) gedichtjes over ‘houden van’, geschreven door 
Mark Haayema.  In een kleine groep lees je rustig een twaalftal gedichten. Je hebt 
geen voorkennis nodig (behalve dan een beetje over de liefde).

MA 17 OKT – MA 24 OKT

Volwassenen
13.30-15.30 uur

€ 12 | UiTPAS met kansentarief: € 2,50
Meer info en inschrijven: dinamo.warande.be

Samen met DINAMO

Tijdens de openingsuren
Begeleide voorstellingen buiten de openingsuren  
via www.warande.be
Gratis
Georganiseerd door de Warande

Wie oud wordt | 
Berlin  

installatie

In ‘Wie oud wordt’ neem je als bezoeker deel aan 
een infovergadering van de vereniging voor de 
verjonging van het Europese continent. Het bestuur 
hoopt zijn ideeëngoed te verspreiden. Een inten-
se luisterervaring voor twaalf bezoekers onder het 
motto ‘Wie oud wordt, heeft daar zelf schuld aan’, 
geïnspireerd op de dagboeken van Max Frisch.

WO 18 OKT - ZO 23 OKT
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Kennismakers
Vanaf 6 jaar
14.30-15.30 uur
Gratis

Striptekenaar 
familieactiviteit

Kiekeboe! Lees jij ook graag strips? In de bibliotheek 
van Turnhout is iedereen er verzot op! Maar hoe 
wordt zo’n strip gemaakt? Striptekenaar Karoli-
na Szejda leest eerst voor uit haar prentenboek en 
vertelt nadien honderduit over strips. Ze geeft je tips 
om zelf een stripverhaal te tekenen. Het papier en de 
potloden liggen alvast voor jou klaar! 

WO 26 OKT

Vanaf 12 jaar
19.30-21.30 uur
€ 2 | UiTPAS met kansentarief: gratis
Info over inschrijven op pagina 3

De geschiedenis  
van de strip |  
Kurt Morissens

lezing

Strips, iedereen zou ze moeten lezen. Maar hoe lang bestaan ze al? Wie maakte de 
eerste strip? Hoe veroverden de strips de wereld? Allemaal vragen die een antwoord 
verdienen. Met de nodige onomatopeeën, de vele beelden die de strip rijk is en een 
grote zweem aan nostalgie duik je samen met stripkenner Kurt Morissens de ge-
schiedenis van de strip in. De teletijdmachine van professor Barabas zal nooit ver 
weg zijn!

DO 27 OKT
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Volwassenen
19.30-21.30 uur

€ 2 | UiTPAS met kansentarief: gratis
Info over inschrijven op pagina 3

Volwassenen
13.30-15.30 uur

€ 12 | UiTPAS met kansentarief: € 2,5
Meer info en inschrijven: dinamo.warande.be 

Samen met DINAMO

F*ck it, maandag start  
ik écht … en andere  
dieetonzin weerlegd | 
Celien Rombouts

Rouwen in de poëzie 

auteurslezing

poëzie

Celien - healthy habits - Rombouts is di-
etiste en ‘intuïtief eten’-coach. Ze maakt 
komaf met levenslang diëten en leert je 
opnieuw naar jezelf te luisteren. Kieper 
alle regeltjes over eten overboord en 
focus op het luisteren naar de signalen 
van je eigen lijf. Celien zet je op weg 
naar een gezond leven en maakt tijd 
voor je vragen.

Iedereen wordt geconfronteerd met 
rouw. Ook in poëzie komt het thema vaak 
voor. Hagar Peeters stelde er een mooie 
bloemlezing over samen. Vóór de twee 
poëziebijeenkomsten lees je de bundel. 
Tijdens de sessies stel je het gedicht voor 
dat jou het diepst heeft geraakt. Er is 
ruimte om vragen te stellen over de dich-
ter en de tekst. Een intense poëzieclub. 
Niet deprimerend, maar juist troostend en 
prikkelend, dankzij de zeggingskracht van 
poëzie.

WO 9 NOV

DO 10 NOV –  
DO 17 NOV
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Als den hemel  
op uwe kop valt 

film

OpenDoek vzw ondersteunde regisseurs Michaël Van 
Caeneghem en Lieven Debrauwer bij hun film over 
projecthuis De Dreef in Westerlo. De Dreef is een 
ontmoetingsplaats voor sociaal kwetsbare mensen, 
mensen die het niet breed hebben, alleenstaanden, 
vluchtelingen en kinderen. In 21 verhalen vertelt de film 
over de drempels en gevoelens die mensen in maat-
schappelijk kwetsbare posities in hun leven ervaren.

DO 3 NOV – ZA 5 NOV

Volwassenen
Tijdens de openingsuren
Gratis
Samen met OpenDoek vzw
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Landjuweel- 
festival 
Het Landjuweelfestival vindt plaats in 
Turnhout van 2 tot 6 november. Dat jaar-
lijkse festival van OpenDoek vzw toont 
theater in de vrije tijd in al zijn kwaliteit en 
diversiteit. Het festival biedt een scala van 
de meest belangwekkende voorstellingen 
die het voorbije seizoen te zien waren in 
heel Vlaanderen en Brussel. In de bib zijn 
er twee activiteiten gepland tijdens het 
festival. 

Volledig programma op  
www.opendoek.be/landjuweelfestival

Volwassenen
11-13 uur

€ 7 | OpenDoek-leden: € 5 | -26 jaar of UiTPAS met kansentarief: € 3 
Inschrijven via www.opendoek.be/landjuweelfestival

Samen met OpenDoek vzw

Scriptease | Ont(k)leden van een 
tekst met Walter van den Broeck 

samen lezen  

Tijdens Scriptease brengt OpenDoek theatermakers, -spelers en 
-liefhebbers samen rond klassiekers en fonkelnieuwe theater-
stukken. Begeleid door toneelauteur Walter van den Broeck ga je 
theaterteksten lezen, onderzoeken en bediscussiëren. Walter van 
den Broeck is een van de populairste en meest gespeelde toneel-
auteurs uit Vlaanderen, onder meer bekend om zijn maatschap-
pijkritische theaterstukken ‘Groenten uit Balen’ en ‘De bloemen, 
de vogels, de gruwel’.

VR 4 NOV



Games & Comics  
Festival

festival

Ontdek jij graag nieuwe bordspellen? Ben je be-
nieuwd welk striptalent België te bieden heeft? Kom 
dan naar het Games & Comics Festival van Rock 
Paper Pencil, allesbehalve een standaard strip- en 
spellenbeurs. De nadruk ligt op ontdekken, ervaren 
én meedoen. Ontdek de wereld van strips en bord-
spellen in al zijn facetten, of je nu 7 of 77 bent, lezer, 
speler of maker. Zelf stripmaker of bordspelontwer-
per? Leg je idee voor aan een panel van experts. 

VR 11 NOV

In de Warande en ook  
in de bibliotheek!
Vanaf 6 jaar
10-18 uur
Gratis
Samen met Rock Paper Pencil
Meer weten over Rock Paper 
Pencil, het project voor creatieve 
ondernemers uit de strip-  
en spelsector? Kijk dan op  
www.rockpaperpencil.be!

de Warande, Tuinzaal
Vanaf 12 jaar
13.30-15 uur 

Gratis
Info over inschrijven op pagina 3

Samen met Stripgids

Stripgids  
Salon

strip

Het kruim van de stripwereld 
zakt af naar Turnhout. Tijdens het 
Games & Comics Festival kun je in 
het Stripgids Salon weer heel wat 
boeiende stripactualiteit ver-
garen. Merho, Aimée de Jongh, 
Marc Legendre en Dido Drach-
man tekenen alvast present. 

VR 11 NOV

Kempenatelier
Alle leeftijden

Tijdens de openingsuren
Gratis

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.

Oudjaar/Nieuwjaar!
mini-expo

Sinte Katharina zingen in Arendonk, Sinte 
Mette in Retie, Nieuwjaarke Zoete of Drie 
Koningen? De Kempen kennen een lange 
geschiedenis van bedelzang en unieke 
eindejaarstradities. Eet jij worstenbrood 
of appelbollen met Verlooren Mondagh? 
Waar liggen de wortels van die gebruiken?

MA 14 NOV –  
ZA 14 JAN

Studiezaal Archief
Volwassenen

13.30-17 uur
Gratis

Info over inschrijven op pagina 3

Archief Turnhout  
als bron voor  
lokale geschiedenis 

cursus

In het Archief van Turnhout vind je een schat 
aan informatie over de stad uit de negentien-
de en twintigste eeuw. Maar hoe begin je te 
zoeken in de - letterlijk - honderden meters 
registers en dossiers? Stadsarchivaris Bart Sas 
bespreekt in de cursus de meest interessante 
bronnen. Na een algemene inleiding over het 
ontstaan en de inhoud (dagdeel 1) licht hij de 
onderzoeksmogelijkheden toe op basis van 
voorstellen van de cursisten (dagdeel 2).

ZA 19 NOV –  
ZA 26 NOV
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Kunstendag voor kinderen |  
Letterpost

familieactiviteit

Begeleid door Creatief
Schrijven maak je grappige poëziepostkaarten of illustraties met een druk-
pers. Wie dat wil, mag zijn Letterpost verstoppen in de bib. Wie vindt
in de week daarna jouw boodschap tussen de boeken? 

In Turnhout staat de Kunstendag voor Kinderen dit jaar in het teken
van kinderrechten. In de bib gaat het over ‘school’. Om je te inspireren, lezen 
de voorlezers van de bib een hele dag verhalen voor over school. 

ZO 20 NOV

Vanaf 3 jaar
Doorlopend van 10-16 uur
Gratis
Samen met Creatief Schrijven vzw

Muziek, Woord en Dans tussen de Rekken
Vanaf 3 jaar
15-16 uur
Gratis
Samen met Stedelijke Academie voor  
Muziek, Woord en Dans 

Lezen met  
je oren  

concert 

Van 19 tot 27 november is het Voorleesweek. Dit jaar 
is het thema ‘lezen met je oren’. Wie beter dan de 
studenten van de Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans om je mee te nemen in dat thema. 
De leerlingen uit de piano- en woordklassen slaan - 
letterlijk en figuurlijk - de handen in elkaar.

WO 23 NOV

22

Families met baby’s en peuters
10-12 uur
Gratis
Samen met de dienst Gelijke Kansen

Boekstart- 
voormiddag

familieactiviteit

De bibliotheek is een paradijs voor baby’s en peu-
ters. Boekjes ontdekken kan er altijd, maar op de 
voorlaatste dag van de Voorleesweek kunnen ze ook 
luisteren naar verhaaltjes, spelen met andere kin-
deren of op ontdekking gaan in de poppentent van 
Propop. 

Werd je kindje 15 maanden en heb je de peutertas 
van Boekstart nog niet ontvangen of wordt je kindje 2 
jaar en kreeg je een uitnodiging voor een ‘Ik ga naar 
school’-box? Haal vandaag jouw cadeautje op!

ZA 26 NOV

Volwassenen
19.30-21 uur
€ 5 | UiTPAS met kansentarief: € 1
Info over inschrijven op pagina 3
 

Lennon |  
Robert Van Yper  
en Kloot Per W

lezing met muziek

Imagine no John Lennon. Voor velen is John Lennon dé persoonlijkheid van The Swin-
ging Sixties, of zelfs van de twintigste eeuw. Met zijn Beatles zorgde hij voor het beste 
amusement aller tijden, solo voor de meest controversiële acties. Wie was nu de echte 
Lennon: het tieneridool of de barricadebestormer? De ‘Working Class Hero’ of de vre-
desapostel? ‘Revolution’ of ‘Imagine’? Robert Van Yper, auteur van het boek ‘Lennon’, 
vertelt honderduit, Kloot Per W zorgt voor livemuziek van, uiteraard, John Lennon.

WO 30 NOV

23



Studeren in  
de bib

studeren

Naast de vele rustige studieplekken 
in de bib staat tijdens de blok ook de 
Kasteelzaal tot je beschikking om, 
samen met andere studenten, gecon-
centreerd te studeren.

DO 1 DEC –  
ZA 14 JAN

Studenten
Tijdens de openingsuren
Gratis

Meemakers
Vanaf 3 jaar

14.30-15.30 uur
Gratis

Inschrijven niet nodig
Samen met deRUIMTE

Zingtas  
zeefdrukken

familieactiviteit

Tijdens de eindejaarsperiode gaan kinderen in 
verschillende gemeenten in de Kempen van deur tot 
deur om een liedje te zingen. In ruil daarvoor krijgen 
ze een snoepje of een centje in hun tas. In het Kem-
penatelier ontdek je alles over die traditie en tijdens 
het voorlezen wordt er een verhaaltje over verteld. 
Daarna kun je zelf je eigen zingtas zeefdrukken!

WO 7 DEC

24

Voorlezen op woensdag
Vanaf 3 jaar

14.30-15.30 uur
Gratis

Voorlezen op 
het Wintersalon

familieactiviteit

De bib trekt haar warmste jas aan en neemt de leuk-
ste winterse verhalen onder de arm. De voorlezers 
van de bib zijn tijdens de kerstvakantie te vinden in 
het Wintersalon op de Grote Markt. Duffel je lekker in 
en luister naar de mooiste verhalen in de prachtige 
Wintertuin!

WO 21 – WO 28 DEC –  
WO 4 JAN 

Alle leeftijden
Op verschillende plaatsen in Turnhout

Gratis
Adopteer een gedicht via het platform weesgedichten.be

Samen met Collectief Dichterbij en DINAMO

#WEESGEDICHTEN 
poëzie

Ook dit jaar kun je een weesgedicht adop-
teren in aanloop naar de Poëzieweek eind 
januari. Maak van jouw raam een uithang-
bord voor pareltjes van nationale kleppers 
of lokale trots. Adopteer een gedicht vanaf 
15 december op het platform www.weesge-
dichten.be. Houd de website van de bib in 
de gaten voor alle info!
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Alle studenten
Tijdens de openingsuren
Gratis

26 27

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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YA
RA

‘All the bright places’ van Jennifer 
Niven. Het is echt mooi geschreven 

met complexe personages. Het gaat 
over een onderwerp dat niet veel 

besproken wordt.

‘Lore’ van Alexandra Bracken. Het 
is een soort cross-over tussen ‘The 

Hungergames’ en ‘Percy Jackson’. Echt 
leuk om te lezen.

Momenteel  
lees ik

Mijn absolute  
aanrader is 

Ik  
lees
Wat  

lees jij?

turnhout.bibliotheek.be/ik-lees-wat-lees-jij

Deel jouw  
leestips via


