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Taaliconen dienen om aan te duiden of een activiteit interessant is voor 
anderstaligen 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 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?
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WELKOM IN  
EEN OPEN HUIS
Een nieuw voorjaar, een nieuwe activiteitenbrochure van Bibliotheek Turnhout! 
Ontdek wat de bib de komende periode te bieden heeft. 

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 de bib? 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.

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

Ontdek de data verder in 
deze brochure
Vanaf 2,5 jaar
14.30-15.30 uur
Gratis

Ontdek de gasten en data 
verder in deze brochure 
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 voor-
leeshoek en geniet samen 
met je baby van de mooi-
ste verhalen.

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 

Zet jij Turnhout tijdens de Poëzieweek mee op de 
kaart? Adopteer dan een weesgedicht! Vanaf 15 de-
cember kun je (gratis!) een van de 120 voor Turnhout 
geselecteerde gedichten uitkiezen en aanvragen via 
weesgedichten.be. Het gedicht wordt op je raam 
aangebracht in aanloop naar de Poëzieweek die loopt 
van 26 januari tot 1 februari.

De vele ramen voor de vele #Weesgedichten hebben 
vele helpende handen nodig. Zin om mee te schrijven? 
Schone en vooral enthousiaste handschriften mogen 
zich melden op activiteiten.bibliotheek@turnhout.be!

VANAF 15 DEC

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

poëzie



ZA 7 JAN – ZA 18 FEB –  
ZA 1 APR – ZA 13 MEI 
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Turnhout  
Leest

leesclub 

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’, 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.

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



Onder spanning |  
Jo Claes,  
Sterre Carron en  
Tine Bergen

auteurslezing

VR 13 JAN 
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Op vrijdag de 13de laten drie spanningsauteurs je bloed stollen door voor te lezen uit eigen 
werk. Jo Claes bracht 14 romans uit in de reeks over hoofdinspecteur Thomas Berg. Ook in 
het werk van Sterre Carron staan misdaden centraal: onverwachte plotwendingen be-
lemmeren het werk van rechercheur Rani Diaz. Tine Bergen schrijft dan weer spannende 
verhalen met een flinke dosis psychologie en straffe personages. Kom luisteren! Als je durft.

Volwassenen
19.30-21.30 uur

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



Kennismakers
Vanaf 6 jaar
14.30-15.30 uur
Gratis 

Namasté! Tijdens deze Kennismakers 
word je helemaal zen. Yogalerares Steffie 
vertelt je alles over yoga en geeft je een 
voorsmaakje van een yogales voor kinde-
ren. Het jeugdatelier wordt een oase van 
rust. Trek comfortabele kledij aan en laat 
je schoenen achter bij de deur. 

WO 18 JAN

Alle leeftijden
Alle info via toerismeturnhout.be

Turnhout  
By Night 

wandelen

Turnhout by Night is een sfeer-
volle winterwandeling langs 
verborgen plekjes door de stad. 
Turnhout wordt gehuld in een 
feeëriek verlicht jasje. En ook de 
bib doet mee!

ZA 21 JAN  
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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.

Verzet in  
Turnhout

mini-expo 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
waren verschillende verzetsgroe-
pen en -strijders actief in Turnhout. 
Ontdek de sporen van het verzet 
in Turnhout in de vitrinekasten van 
het Kempenatelier. Centraal staat 
Kempisch pionier Kamiel Van Bae-
len (1915-1945). Naast auteur was 
hij lid van de Turnhoutse verzets-
groep BNB. Ontdek enkele van zijn 
originele manuscripten en brieven 
van na zijn arrestatie. 

MA 23 JAN –  
VR 31 MAA

Leden van het Kempisch Legioen herstelden de hoeve 
waar zij de laatste dagen van de bevrijding van Turnhout 
hebben gezeten (Gierlebos), foto José Heerman

Yogalerares
familieactiviteit



VoorWoord IX 
poëzie & comedy

Na twee stille jaren viert het woord opnieuw hoog-
tij aan de vooravond van de Poëzieweek. Voor-
Woord brengt een gevarieerd programma van 
poëzie, comedy en muziek, met literaire collages 
van Louche Loesje. J.V. Neylen, Joke van Caesbroeck, 
Peter Holvoet-Hanssen, Nele Needs A Holiday en 
Hind Eljadid betreden het podium van Barzoen. En 
ook de nieuwe stadsdichter wordt bekendgemaakt. 
De presentatie is in handen van Kempenzoon Vitalski. 

WO 25 JAN

Barzoen 
Alle leeftijden 
20.30-22.30 uur 
Gratis 
Samen met Barzoen en de Warande,  
met de steun van Literatuur Vlaanderen 

Start in de centrale hal van de Warande
Volwassenen

14-16 uur
Meer info en inschrijven via dinamo.warande.be

Samen met Collectief Dichterbij en DINAMO 

Weesgedichten- 
wandeling |  
DINAMO

poëzie 

Tijdens de Poëzieweek kun je 120 
#Weesgedichten ontdekken doorheen 
de stad. De locaties van alle gedichten 
vind je op de website van de bib. Op 
woensdagnamiddag neemt stadsgids 
Jeanine je samen met lokaal poëzie-
talent mee langs een selectie van de 
#Weesgedichten.

WO 1 FEB 
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Barzoen 
Alle leeftijden 
20.30-22.30 uur 
Gratis 
Samen met Barzoen en de Warande,  
met de steun van Literatuur Vlaanderen 

Meemakers
Vanaf 2,5 jaar
14.30-15.30 uur
Gratis

De hartenketting
familieactiviteit

Een Meemakers vol gedichten tijdens de Poëzie-
week, met het boek ‘De hartenketting van mees-
ter Rumi’ in de kijker. Meester Rumi is de aller-
leukste meester die er bestaat. Hij draagt aan 
het begin van elke schooldag een gedicht voor. 
Maak je eigen gedicht én hartenketting

WO 1 FEB

Muziek, Woord en Dans tussen de Rekken
Alle leeftijden

15-16 uur
Gratis

Samen met de Stedelijke Academie  
voor Muziek, Woord en Dans

Woord & Gitaar
concert

De leerlingen van de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans omarmen het thema van 
de Poëzieweek: vriendschap. Met de gitaar onder 
de arm en de mond vol woorden bestormen ze de 
podiumtrap met de mooiste melodieën en de vlotste 
woordenwatervallen.

WO 1 FEB
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You On Stage (YOS)

Bij You On Stage stillen ambitieuze artiesten, lustige 
luisteraars en sympathieke supporters hun podium-
honger met een stevige portie (al dan niet zelf ge-
brachte) kunst en cultuur! Seriewoordenaars, ma-
gische muzikale genieën 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 en let’s get You On Stage!

DO 9 FEB – DO 13 APR – 
DO 8 JUN

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

spoken word – comedy – open mic 



DO 16 FEB 
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Verzet in  
Turnhout

lezing

Volwassenen
19.30-21 uur
€ 2 | UiTPAS met kansentarief: gratis
Info over inschrijven op pagina 3

Kamiel Van Baelen was een Turnhouts schrijver die ons drie romans 
naliet. Hij was daarnaast ook betrokken bij de Turnhoutse verzets-
groep BNB, wat leidde tot zijn arrestatie en vroegtijdige overlijden 
in het concentratiekamp van Dachau. 80 jaar na het verschijnen 
van zijn eerste roman vertelt Steven Duyck over de literatuur van 
Kamiel Van Baelen, met wie Stevens vader nog bevriend was. 
Historica Heleen Wils verdiepte zich in het vergeten verzet van het 
Kempisch legioen en focust vanuit die optiek op publieke sporen die 
het Turnhoutse verzet naliet in de omgeving.

Kamiel Van Baelen 1915-1945



Pimpula
familieactiviteit

Lola springt met een parachute uit het vliegtuig en 
(be)landt zo in België. Ze heeft een sombrero en 
spreekt Spaans. In haar koff er zitten magische hoe-
den, waardoor Lola verschillende talen kan spreken. 
Maar er is één hoed die problemen geeft en geen 
taal brengt. Lola besluit daarom een nieuwe taal te 
maken: ‘Pimpula’. 

Deze familievoorstelling over taal en diversiteit duurt 
40 minuten. Na de voorstelling knutsel je zelf je eigen 
taalhoed! 

WO 22 FEB

Meemakers
Vanaf 2,5 jaar

14.30-15.30 uur
Gratis

Samen met docAtlas

de Warande, Tuinzaal
Vanaf 12 jaar

19.30-21.30 uur
Gratis

Info over inschrijven op 
pagina 3

Samen met Stripgids

Stripgids 
Salon

strip

Omcirkel zaterdag 25 februari in je agenda. Dan nodigen 
de bib en Stripgids het kruim van de Nederlandstalige 
strip weer uit in Turnhout. Een niet te missen evenement 
voor iedereen met een hart voor de strip en het beeld-
verhaal. De gasten ontdek je in de loop van januari op de 
website en sociale media van de bib of via onze nieuws-
brief.

ZA 25 FEB

14

© Bart Van der Moeren



Volwassenen
19.30-21.30 uur
€ 2 | UiTPAS met kansentarief: gratis
Info over inschrijven op pagina 3
Samen met Velt regio Turnhout, De Sprong,  
de Tuinrangers en Natuurpunt

Start je moestuin
lezing

Bijna lente, dat betekent: werk in de tuin! Wil je 
je eigen moestuin starten maar weet je niet goed 
waar te beginnen? Wil je je moestuin ecologisch 
aanpakken? Mieke Vanderhaeghen is lesgeefster 
bij Velt en geeft je een introductie tot het ecolo-
gisch moestuinieren. Aansluitend stelt de stads-
boer zelfoogsttuin De Sprong voor, geven de 
Turnhoutse Tuinrangers advies voor meer groen 
en vertelt Natuurpunt over eetbare planten in de 
ecologische tuin.

WO 1 MAA  

Jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen
19.30-22 uur
€ 2 | UiTPAS met kansentarief: gratis
Info over inschrijven op pagina 3

Randy Newman.13 Songs | 
Wouter Bulckaert,  
Marc Van Renne &  
Antoine Lamon

lezing met muziek

In februari was Randy Newman, de beste Amerikaanse songschrijver van de laat-
ste vijftig jaar, te gast in de Roma. Op 9 maart komt auteur Wouter Bulckaert het 
verhaal van Newman vertellen, dat hij optekende in zijn boek ‘Randy Newman’. 
Newman houdt Amerika een spiegel voor én spreekt tegelijk zijn liefde voor zijn 
land uit in zijn muziek. Pianist Marc Van Renne zingt 13 songs van de man. Grafisch 
artiest Antoine Lamon vat hem in 100 collages.

DO 9 MAA
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Plant je  
geluksbrenger

familieactiviteit

Na een leuk voorleesverhaal maak je samen met de 
Tuinrangers … zaadbommen! Gooi deze zaadbommen 
in jouw tuin of plant ze in een potje en ontdek wat er 
groeit! Wie wordt er nu niet gelukkig van bloemen?  

WO 1 MAA

Meemakers
Vanaf 2,5 jaar
14.30-15.30 uur
Gratis
Samen met de Tuinrangers en  
Natuurpunt Museum
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JEUGD- 
BOEKEN- 
MAAND  
maart
De Jeugdboekenmaand van 2023 
heeft aandacht voor geluk in de 
brede zin van het woord: hobby’s, 
passies, vrienden en andere zaken 
waar je gelukkig van wordt. 

Wat zijn grote en kleine gelukjes? 
Hoe beleven kinderen en jongeren 
geluk?

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 peuters. 
Boekjes ontdekken kan er altijd, maar vandaag kun-
nen 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 peutertas 
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 in 
de bib oppikken!

ZA 4 MAA
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Plant je 
geluksbrenger

Het geluid 
van geluk 

Bo kan 
alles

concert

familievoorstelling

Muziek en gevoelens gaan goed samen. De leer-
lingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans gaan op zoek naar de tonen en 
geluiden die geluk in ons opwekken. Laat je beto-
veren door hun klanken aan de podiumtrap.

Varkentje Bo denkt dat hij alles kan. Over een wei 
springen bijvoorbeeld. Of de bomen van een bosje 
omverblazen. Op het water lopen en duinen wegduwen. 
Vliegen ook … Met veel moed probeert hij het.  

Oh jawel, Bo kan echt alles. Als hij wil. En als hij durft. En 
met een béétje geluk…

Een interactieve poppen- en vertelvoorstelling door 
fi gurentheater Propop, naar het eerste boek uit de pren-
tenboekenreeks ‘Varkentje Bo’ van Geert De Kockere.

ZA 25 MAA

WO 29 MAA

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

Meemakers
Vanaf 2,5 jaar
14.30-15.15 uur
Gratis
Samen met Propop

Vanaf 2,5 jaar
13-17 uur
Gratis
Samen met de Warande

Bonte
Bibdag

familieactiviteit 

Tijdens de Bonte Bibdag ontdek je wat geluk is. Kom 
gamen in het Gamelab van JEF en knutsel mee aan 
een superlange vlaggenlijn vol geluk. Nestel je in de 
voorleeshoek of breng een bezoekje aan boekenwin-
kel ’t Klein Gelukske, waar een medewerker van de 
bib met jou op zoek gaat naar een boek waar je écht 
gelukkig van wordt. Waag je kans aan het ‘rad van 
fortuin’ en misschien ben jij wel de geluksvogel die met 
een prijs naar huis gaat!

Je kunt ook tickets kopen voor de voorstellingen Zippi 
van theater FroeFroe en Morris, naar het boek van 
Bart Moeyaert, gebracht door Oxalys en Martine 
Tanghe, via www.warande.be

ZO 12 MAA
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Kempense mythen,  
sagen en legenden 

De Kastelse Duivelskuil, de Turnhoutse Elfurenmoeier, 
het Heggewonder van Poederlee, … 
Oude verhalen over plaaggeesten, heksen en 
consoorten blijven tot de verbeelding spreken. Van-
waar komen deze vertelsels? Wat is echt gebeurd? 
Wat is verzonnen? Steek wat op over diverse volksver-
halen uit de Kempen!

DI 11 APR – VR 30 JUN

Kempenatelier
Alle leeftijden
Tijdens de openingsuren
Gratis
Bibliotheek en Archief bouwen  
samen een Kempenatelier.
De gespecialiseerde collectie rond Turnhout en de Ant-
werpse Kempen wordt verrijkt met erfgoedparels en 
unieke lokale verhalen, met de Kempen als rode draad.

mini-expo

Woonhuis van Klein Peerken, 
beter gekend als de reus van 
Turnhout
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DO 4 MEI

19

Turnhoutse 
volksverhalen

wandeling 

Kempenatelier
Alle leeftijden
Start in bib
19-21 uur
Info over inschrijven op pagina 3
Een organisatie van de Turnhoutse stadsgidsen

Kom meer te weten over de volksfiguren en histories van Turnhout. Vaak zijn ze het 
onderwerp van vertellingen die van de ene generatie op de andere werden over-
geleverd. De volksmond kleurt de ware gebeurtenissen met schalksheid, ironie, 
zelfspot en zelfs met drama. Tijdens de wandeling moet je jezelf afvragen wat nog 
waarheid is en waar de fantasie begint.

De Kastelse Duivelskuil, waar 
vroeger offers gebracht 
werden om boze geesten te 
verdrijven.



Buitenspeeldag
familieactiviteit

Geen voorlezen in de bib vandaag, want ook de bib 
trekt naar buiten! Op turnhoutspeelt.be lees je alles 
over de Buitenspeeldag en de verschillende locaties 
in Turnhout. Tot buiten! 

WO 19 APR

Meemakers
Vanaf 2,5 jaar
14.30-15.30 uur
Gratis
Samen met de Jeugddienst

Volwassenen
19.30-21 uur

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

Psyche & Eros | 
Merel de Vilder Robier

auteurslezing

Merel de Vilder Robier maakte een vertaling en be-
werking van de mythe van Psyche en Eros, zoals ze die 
terugvond in Stephen Fry’s boek ‘Mythos’. Niet goed 
wetende wat met dat nieuw werkstukje aan te vangen, 
schreef ze Fry een brief met het verzoek of hij haar de 
permissie kon geven die bewerking in public te perfor-
men. Je raadt het al: de goede man zei yes. Kom luiste-
ren naar deze geestige, warmbloedige bewerking van 
de eeuwenoude Griekse mythe.

WO 26 APR  

20

© Hélène Dewever



Jongeren vanaf 14 jaar  
en volwassenen

20.30-22 uur 
Gratis 

Info over inschrijven op pagina 3

Inschepen en  
vertrekken |  
Tom Driesen

poëzie

Tom Driesen mag zich, na zijn overwinning 
op het NK poetryslam, een jaar lang de 
beste podiumdichter van de lage landen 
noemen. Met zijn eerste bundel ‘Inschepen 
en vertrekken’ (uitgeverij De Zeef) laat hij 
zien dat hij ook op papier ijzersterk is. Ver-
wacht je aan een stevig feest met veel hu-
mor, muziek en poëzie. Op het einde van 
de rit kun je inschepen en vertrekken met 
een bundel die je nog vaak zal herlezen.

DO 27 APR

Volwassenen 
Gratis 

Info en data via  
www.stadsregioturnhout.be/huisvanhetkind 

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

Maand van de  
Opvoeding

vorming

Groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. 
Ouders, grootouders en andere opvoeders 
zorgen er elke dag voor dat kinderen opgroei-
en in een warme en positieve leefomgeving. In 
mei 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. 

MEI
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Brandweer
familieactiviteit

Op donderdag 4 mei is het ‘Dag van 
de Brandweer’. De dag voordien kun 
je hen in de bib komen bedanken voor 
hun harde werk! Want elk uur van elke 
dag staat de brandweer paraat om 
mensen te helpen. De brandweer van 
Turnhout komt er alles over vertel-
len en je mag al jouw vragen op hen 
afvuren. 

WO 3 MEI

Kennismakers
Vanaf 6 jaar

14.30-15.30 uur
Gratis 

Studeren  
in de bib

studeren

VR 19 MEI – VR 30 JUN
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Studenten
Tijdens de openingsuren
Gratis

Zoek een plaatsje in de bib of stap de Kasteelzaal 
binnen om er, samen met andere studenten, gecon-
centreerd te blokken.



de Warande, Tuinzaal
Vanaf 12 jaar

19.30-21.30 uur
Gratis

Info over inschrijven op pagina 3
Samen met Stripgids

Stripgids  
Salon

strip

Zaterdag 13 mei is het weer zover: het Stripgids Salon landt in de Wa-
rande. De bib en Stripgids zorgen ervoor dat alles wat hot en trending 
is in de Nederlandstalige strip in Turnhout langskomt. Een niet te missen 
evenement voor ieder met een hart voor de strip en het beeldverhaal. 
De namen ontdek je in de loop van het voorjaar op de website en sociale 
media van de bib.

ZA 13 MEI
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Boekstart- 
voormiddag

familieactiviteit

Zaterdag 20 mei is het Nationale Boekstartdag! 
Dat betekent heel wat extra’s voor baby’s en 
peuters (en hun mama’s en papa’s)... Kom met je 
kleine ukkepuk zeker luisteren naar verhaaltjes of 
ga op ontdekking 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 20 MEI

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

Muziek, Woord en Dans  
tussen de Rekken
Alle leeftijden
15-16 uur
Gratis
Samen met de Stedelijke Academie  
voor Muziek, Woord en Dans

Jong  
& Oud

concert

Terwijl de middelbare- en hogeschoolstudenten 
zwoegen voor hun examens nemen jong én oud de 
podiumtrap over. Tijdens deze Muziek, Woord en 
Dans tussen de Rekken tonen jonge telgen en krasse 
knarren wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben.

WO 21 JUN
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Alle studenten
Tijdens de openingsuren
Gratis

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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WO 25 JAN  
20.30 uur
Barzoen, de Warande 
Gratis

VOORWOORD

J.V. Neylen
Joke van Caesbroeck

Peter Holvoet-Hanssen
Nele Needs A Holiday

Hind Eljadid 
Presentatie: Vitalski

poëzie & 
comedy 


