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WAT BETEKENEN DE TAALICONEN
BIJ DE ACTIVITEITEN?
We gebruiken taaliconen om aan te duiden of een activiteit
interessant is voor anderstaligen die Nederlands willen oefenen.

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

Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je durft nog niet zo goed praten.
Activiteiten, cursussen of workshops met 2 taaliconen zijn goed voor jou.

THEMA 1
OKTOBER

FAIR TRADE ALS RODE DRAAD
Elk jaar in oktober is er de Week van de Fair Trade. Daar pikt de bib dit jaar
graag op in. De hele maand lang staat fair trade bij ons in de kijker. We
slaan de handen in elkaar met Oxfam Turnhout en de mondiale raad om een
mooi programma samen te stellen.
Ook tijdens onze jaarlijkse verwendag op 12 oktober hebben we extra
aandacht voor eerlijke handel. Kruis die dag alvast aan in je agenda!
Voor kinderen en jongeren is er op het einde van de maand dan weer
Digidoe, een digitale ontdekkingsbeurs. Daarvoor werken we samen met
digidak, Coderdojo en Fablab2300.

Je begrijpt al veel Nederlands en je kunt ook al iets vertellen. Je maakt soms
nog fouten of je hebt wat hulp nodig. Je kunt meedoen met activiteiten,
cursussen of workshops met 3 taaliconen.

Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Je moet weinig inspanningen
doen om de taal te begrijpen. Jij kunt aan alle activiteiten meedoen.
Maar vooral activiteiten, cursussen of workshops met 4 taaliconen zijn
geschikt voor jou.
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infodag
lezing

DEMODAG LEESHULPEN

DE SCHADUWJAREN
| FRANCIS WEYNS

infosessie

zaterdag 28 september

INFOMOMENT V-TEST
maandag 30 september

woensdag 25 september

In De Schaduwjaren vertelt historicus Francis Weyns over de oorlogsmisdaden van zijn
grootvader en stiefgrootvader tijdens WOII.
Hun verhaal bleef meer dan 60 jaar verborgen; zwart en helemaal fout. Met zijn boek
onthult Francis het nu toch, genuanceerd en
persoonlijk. Vanavond vertelt hij onverbloemd
over die schaduwjaren.
Koen Aerts brengt de inleiding en de nabespreking. Hij is Turnhoutenaar en doctor in de
geschiedenis aan de UGent. Hij is bekend om
zijn werk over collaboratie en WOII.
van 19.30 tot 21.30 uur
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)

Slechtziend en op zoek naar hulpmiddelen om
te lezen? Probeer een gamma aan leeshulpen
uit!
• Vergrootglazen, beeldschermloepen,
voorleesmachines, toetsenborden met
grote letters … de firma KOBA Vision
demonstreert hoe de toestellen werken en
zoekt voor iedereen een oplossing op maat.
• Vlaams Oogpunt demonstreert hoe een
daisyspeler werkt.
• De Luisterpuntbib legt uit wat Luisterpunt
en Daisy-online zijn.
• Kamelego toont de audio- en digikrant.
tijdens de openingsuren
gratis

Vanaf dit jaar organiseert de provincie Antwerpen geen groepsaankoop groene stroom
meer.
De V-test maakt het gelukkig gemakkelijk om
zelf tarieven van verschillende leveranciers
te vergelijken. Tijdens de infosessie bekijken
specialisten samen met de deelnemers hoe
de website werkt. Wie meteen een overstap
wil maken, krijgt daarbij begeleiding. Het
loont de moeite om een oplossing op maat te
zoeken!
Breng je laatste eindafrekening van gas
en/of elektriciteit mee.
van 14 tot 16 uur
gratis
inschrijven niet nodig

expo

FAIR TRADE
#CLEANEKLEREN
1 - 28 oktober

Op 24 april 2013 stortte Rana Plaza in, een
gebouw van acht verdiepingen in Bangladesh. Daarin waren vooral textielfabrieken
gevestigd, er werkten zo’n 5 000 mensen.
Bij de instorting kwamen 1 134 mensen
om het leven en raakten ongeveer 2 500
mensen gewond.
Lieve Blancquaert ging voor Wereldsolidariteit naar Bangladesh om beelden te
maken van de vrouwen die onze kleren
naaien. Ze ontmoette ook overlevenden
van de ramp. Haar foto’s zijn in oktober te
zien in de bib.
tijdens de openingsuren
gratis
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filmvoorstelling

THE CHOCOLATE CASE
| CHOCOLADEPROEVERIJ
MET AFIJN
voorlezen
donderdag 10 oktober

VOORLEZEN OP WOENSDAG
woensdag 2 oktober

Welkom bij het eerste voorleesmoment van
het nieuwe schooljaar! Altijd al dol geweest
op onze voorlezers? Dan hebben we goed
nieuws: voortaan zijn ze er elke week!

voorlezen

VOORLEZEN OP WOENSDAG
woensdag 9 oktober

Nu en dan zorgen we aansluitend voor een
extraatje.

Zoek een plekje in de kring rond onze voorlezer. Iedereen mag mee op voorleesavontuur!

voor kleuters en kinderen van het eerste
leerjaar
van 14.30 uur tot 15 uur
gratis
inschrijven niet nodig

voor kleuters en kinderen van het eerste
leerjaar
van 14.30 uur tot 15 uur
gratis
inschrijven niet nodig

The Chocolate Case reconstrueert de
ontstaansgeschiedenis van het intussen
bekende chocolademerk Tony’s Chocolonely.
De documentaire laat zien hoe drie jonge
Nederlandse journalisten de strijd aanbinden
tegen kinderslavernij.
Al snel blijkt hoe lastig het is om fundamentele fouten en onrechtvaardigheid de wereld uit
te helpen. Onmogelijk is het echter niet. Met
een grote dosis humor en een niet-aflatend
doorzettingsvermogen slagen de journalisten
erin hun eerste slaafvrije chocoladereep op
de markt te brengen. Tien jaar later is het
merk ‘Tony’s Chocolonely’ uitgegroeid tot het
grootste chocoladebedrijf van Nederland.

Na de film stelt de Turnhoutse chocolademakerij Afijn haar eigen ambachtelijke producten voor. Ook daar verwerken ze met veel
liefde cacaobonen tot échte chocolade met
een unieke smaak. Proeven kan!
in de reeks Cinema Kursaal
documentaire uit 2016 | geregisseerd door
Benthe Forrer
van 19.30 tot 22 uur
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
| drankje en proeverij inbegrepen
inschrijven vereist (zie pagina 30)
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MIS
VERWENDAG NIET!
DE

De jaarlijkse verwendag op 12 oktober staat helemaal in het teken van fair trade. Kom proeven van
de lekkernijen van Oxfam Wereldwinkels, kom snuisteren in de bakken van onze boekenverkoop,
geniet van muziek of kom luisteren naar professor Jan Orbie van de UGent.

FAIRTRADEPROEVERIJ

MUZIEK!

Ontdek het aanbod van Oxfam Wereldwinkel
Turnhout én de verhalen daarachter!

De muziekacademie (SAMWD) opent de dag
aangenaam én aangepast aan het fairtradethema. Daarna draait Serendipity Sound
System de rest van de dag de allerbeste
plaatjes. Jef Verdick, bekend van skaband
Bottle Of Moonshine, zorgt voor livepercussie.

doorlopend tijdens de openingsuren
gratis

doorlopend tijdens de openingsuren
optreden SAMWD om 11.15 uur

lezing

HEEFT HET ZIN OM FAIR
TRADE TE KOPEN?

- prof. dr. Jan Orbie, UGent

BOEKENVERKOOP
Sla je slag: afgevoerde boeken zijn te koop
voor maar één euro per stuk. Geraak je er
niet op 12 oktober? Niet getreurd, we laten de
boekenverkoop nog een week staan.
van 12 tot 19 oktober
doorlopend tijdens de openingsuren

In Bangladesh vielen 1 134 doden toen in
2013 een textielfabriek instortte. De bewustwording rond eerlijke handel is sindsdien
gegroeid. Maar hoeveel zin heeft het eigenlijk
om fair trade te kopen? Professor Jan Orbie
van de UGent geeft uitleg.
van 10.30 tot 12 uur
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)

lezing op kindermaat

KENNISMAKERS:
BOSWACHTER
woensdag 16 oktober

Hij is een held in vele sprookjes, maar hij
bestaat ook in het echt: de boswachter. Al
staat er ‘wachter’ in zijn naam, ‘wachten’ is
niet wat hij doet! Waar hij dan wél alle dagen
mee bezig is, dat komt Kris Rombouts vertellen, een echte Turnhoutse boswachter.
Lagereschoolkinderen maken kennis met
mensen met bijzondere beroepen of hobby’s.
Ook ouders zijn welkom. We lezen eerst voor
in het thema, daarna komt de gast aan het
woord.
in de reeks Kennismakers
van 14.30 tot 15.30 uur
gratis
inschrijven niet nodig

voorlezen

VOORLEZEN OP WOENSDAG
woensdag 23 oktober

Kinderen en (groot)ouders zijn van harte
welkom in onze voorleeshoek. We halen
weer de mooiste verhalenboeken uit onze
rekken.
voor kleuters en kinderen van het eerste
leerjaar
van 14.30 uur tot 15 uur
gratis
inschrijven niet nodig
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DIGIDOE

Digitale beurs voor
jong (en oud)
samen met digidak,
Coderdojo en
Fablab2300.

lezing met livemuziek

EEN HALVE EEUW NEIL
YOUNG | DIRK STEENHAUT
donderdag 24 oktober

Dirk Steenhaut brengt het verhaal van Neil
Young, ‘The Godfather of Grunge’, ‘Dinosaur
Sr.’, ‘The Loner’. 73 levensjaren, meer dan
50 jaar muziek, 37 studioalbums en een hoop
hits en klassiekers maken van Neil Young een
onvervalste levende legende. Dirk brengt het
ongelooflijke, weifelende en soms dwarse
verhaal tot leven. Stonewood ondersteunt de
lezing met livemuziek.
van 19.30 tot 22 uur
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)

ZATERDAG 26 OKTOBER

workshop
voorlezen + knutselen

VOORLEZEN XL:
DE ONGELOOFLIJK
BIJZONDERE BOEKENETER
woensdag 30 oktober

ROBOTS
Leer al spelend programmeren. Ontdek de eerste stappen met een
paar robots.
doorlopend tijdens de openingsuren
gratis
inschrijven niet nodig

Tijdens het voorleesmoment is er inspiratie
te rapen om ook creatief met boeken aan
de slag te gaan. We toveren (oude) boeken
om tot prachtige kunstwerken!

voor kleuters en kinderen van het eerste
leerjaar
van 14.30 uur tot 15.30 uur
gratis
inschrijven niet nodig
11

workshop

FABLAB2300
Wat kan een 3D-printer? Benieuwd hoe
een lasercutter door hout, karton en papier
brandt? Eigen stickers of een digitale
zeefdruk maken?

workshop

CODERDOJO: PROGRAMMEREN MET SCRATCH

workshop

voorlezen

GREEN SCREEN

DIGITAAL VOORLEZEN

Coderdojo wil iedereen aan het programmeren krijgen. Met Scratch maakt iedereen zijn
eigen computerspelletje, animatie of verhaal.

Maak de gekste foto’s met een green
screen. Duik in een boekcover of verzin
een originele achtergrond!

Ook in de boekenwereld zijn er overal digitale
snufjes te vinden. Michael-van-de-bib tovert
de spannendste digitale verhalen tevoorschijn.

doorlopend tijdens de openingsuren
gratis
inschrijven niet nodig

doorlopend tijdens de openingsuren
gratis
inschrijven niet nodig

vanaf 12.30, elk uur
gratis
inschrijven niet nodig

Kom naar het Fablab2300 in ‘Vijven en
Zessen’, het museumcafé van het Nationaal Museum van de Speelkaart. Elke
deelnemer gaat naar huis met een uniek
maaksel, gefabriceerd op een van de zotte
toestellen!
sessies om 11, 13 en 14.30 uur
gratis
inschrijven vereist voor 16 oktober (zie
pagina 30)
wees snel: maximaal 8 kinderen per sessie
13

THEMA 2
NOVEMBER + DECEMBER

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is de toekomst. Of het nu gaat over mobiliteit, voeding, de
kleding die we dragen of de stoel waarop we zitten, om verder te leven
zoals we dat nu doen, zullen we moeten verduurzamen. Wij proberen alvast
inspiratie en inzicht te geven in het alomvattende thema. En daarna sturen
we onze bezoekers met een sterker bewustzijn maar ook met goede moed
terug op pad.

expo duurzaamheid
expo duurzaamheid

ZWERFVUIL EN HET
TURNHOUTS VENNENGEBIED

IN DE KIJKER

4 november - 28 december

4 november - 28 december

De Digitale Fotografiegroep Turnhout (DFT)
haalde het prachtige Vennengebied voor de
lens. Dat resulteert in een reportage over een
schitterend natuurgebied dat schril contrasteert met het fenomeen zwerfvuil.

Wie duurzaam wil zijn, hoeft niet meer het
warme water uit te vinden. Er bestaan al
initiatieven genoeg, ook in Turnhout (en de
Kempen). Doorheen de bibliotheek geven
we een overzicht van boeiende initiatieven,
maar ook van inspirerende voorbeelden.

tijdens de openingsuren
gratis
samen met DFT vzw

tijdens de openingsuren
gratis
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Te vaak verdwijnt het enthousiasme al snel.
Leren lezen is een langzaam proces dat heel
veel oefening vraagt. En echt toffe verhalen
lijken in het begin nog veraf …
• Hoe kunnen ouders ervoor zorgen dat het
enthousiasme groot blijft?
• Hoe kunnen ouders het leesplezier
verhogen en zo ook de leesvaardigheid?
• Hoe ondersteunen ouders hun kind het
best?
• Wanneer kan een kind aan boeken
beginnen?
• Welke verhalen werken het best voor elk
kind?

filmvoorstelling

• Welke boeken stimuleren kinderen om meer
te lezen?

CINEKIDS: URBANUS
| DE VUILNISHELD

• Is het nodig om te stoppen met voorlezen
als een kind zelf leert lezen?

woensdag 6 november
• Wat met AVI?

vorming

SOS BEGINNENDE LEZERS
dinsdag 5 november

Een kind dat start in het eerste leerjaar heeft
ontzettend veel zin om te leren lezen. En dat
is maar goed ook! Kinderen die boeken lezen,
scoren beter op school, en niet alleen voor
taal. Bovendien helpen verhalen ook nog bij
hun persoonlijkheidsontwikkeling.

• Is het alleen erg belangrijk om technisch te
kunnen lezen of is lezen toch meer dan dat?

voorlezen

• Wat als lezen moeizaam gaat?

VOORLEZEN OP WOENSDAG

Heel wat kinderen haken af voor ze de kans
krijgen een echte lezer te worden. Nochtans
hoeft dat niet, mits de juiste aanpak. Net
omdat die eerste lees-jaren zo cruciaal zijn,
staan we erbij stil. Samen maken we van leren
lezen een succesverhaal!
voor ouders van kinderen in het eerste en
tweede leerjaar
van 19.30 tot 21 uur
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)
samen met Lettererf

woensdag 6 november

Welkom in onze vertelhoek! We beleven daar
wekelijks mooie momenten wanneer onze
vertellers de mooiste verhalen uit het boekenrek tevoorschijn toveren.
voor kleuters en kinderen van het eerste
leerjaar
van 14.30 uur tot 15 uur
gratis
inschrijven niet nodig

In Urbanus: de vuilnisheld sluiten de volwassenen van Tollembeek een winstgevende deal
met een schimmige Rus. Igor, de Rus, mag een
jaar lang gevaarlijk afval komen storten in Tollembeek en de inwoners zullen daarvoor stevig betaald worden. Urbanus ziet een geweldige kans om een reusachtige verlovingsring
te kopen voor Juf Pussy. Maar uiteraard loopt
alles in het honderd en komen de kinderen in
opstand tegen het plan van de volwassenen.
Na de film knutselen we zelf nog meer vuilnishelden!
van 14.30 tot 16 uur
gratis
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)
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KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
ZONDAG 17 NOVEMBER

filmvoorstelling

PLANNEN VOOR PLAATS
lezing op kindermaat

KENNISMAKERS:
POLITIEAGENT
woensdag 13 november

Auto’s achtervolgen, parkeerboetes schrijven, boeven vangen … Doet een politieagent
dat eigenlijk allemaal echt? Kom luisteren
naar een echte Turnhoutse politieagent.
Lagereschoolkinderen maken kennis met
mensen met bijzondere beroepen of hobby’s.
Ook ouders zijn welkom. We lezen eerst voor
in het thema, daarna komt de gast aan het
woord.
in de reeks Kennismakers
van 14.30 tot 15.30 uur
gratis
inschrijven niet nodig

donderdag 14 november

Onze open ruimte wordt alsmaar kleiner. Als
iedereen in de open ruimte wil blijven bouwen, geraakt die snel helemaal op. Minder
plaats voor de natuur en minder plaats om te
spelen, te ontspannen of om lekker buiten te
sporten. We moeten dus verstandig omspringen met de ruimte die ons nog rest. De
documentaire Plannen voor Plaats van Nic
Balthazar toont hoe dat kan.
Na de film volgt er een verdiepende nabespreking.
in de reeks Cinema Kursaal
documentaire uit 2018 | geregisseerd door
Nic Balthazar
start om 19.30
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)

MUZIEK MET AFVAL
| TRASHBEATZ
Er zit muziek in afval! Trashbeatz tovert afval
om tot knotsgekke muziekinstrumenten en
haalt er aanstekelijke deuntjes uit.

3D-PRINTEN

Ga mee aan de slag en maak samen een lied!

3D-printen? Dat is digitale creativiteit. Met
nieuwe technologie wordt kunst produceren
soms gemakkelijker dan het lijkt! Stap binnen
in de wondere wereld van 3D-prints en neem
een eigen kunstwerkje mee naar huis!

voor kinderen vanaf 6 jaar
van 10 tot 12 uur
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)
samen met Trashbeatz

voor kinderen vanaf 8 jaar
van 9 tot 12.30 uur
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)
samen met De Creatieve Stem
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KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
ZONDAG 17 NOVEMBER

comedy
voorlezen + knutselen

HOE WORD IK
EEN KUNSTENAAR?

SCHRIJVER ZKT VERHAAL
Soms stuiten we op een zin, op een regel in
een krant, op een flard van een gesprek. Soms
is er helemaal niets. We bouwen een eigen
verhaal met wat we om ons heen vinden, in
de krant lezen, door de lucht zien vliegen of
gewoon zachtjes horen fluisteren in ons oor.
voor kinderen vanaf 9 jaar
van 9.30 tot 12 uur
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)
samen met Artforum

Kunst is iets voor alle leeftijden. De kunstenaars van Coccolarte komen onze bibbezoekertjes vandaag inwijden in hun wereld. Zij
maken echte artiesten van hen! Dat is een
heel avontuur waar veel lef en kunde voor
nodig is.
Dappere deelnemers maken kennis met dans,
drama, beeld én geluid. Ze overwinnen alle
mogelijke hindernissen en worden vast en zeker echte kunstenaars!
voor kinderen vanaf de eerste kleuterklas
van 10 tot 12 uur
gratis
inschrijven vereist (zie pagina 30)
samen met Coccolarte

VOORLEZEN XL:
SINTERKLAASBRIEVEN
SCHRIJVEN
woensdag 20 november

Geen inspiratie voor een brief aan Sinterklaas? Te veel zenuwen om goed te kunnen
nadenken? De bibliotheek komt te hulp! We
gaan samen aan de slag om de beste Sinterklaasbrief te schrijven.
Na het wekelijkse voorleesmoment halen we
de knutselkar tevoorschijn.
voor kleuters en kinderen van het eerste
leerjaar
van 14.30 uur tot 16 uur
gratis
inschrijven niet nodig

HET EINDE VAN DE WERELD
| STEVEN VROMMAN,
LOW IMPACT MAN
zaterdag 23 november

Steven Vromman, ook bekend als Low Impact
Man, brengt zijn eco-comedyvoorstelling Het
einde van de wereld. In gesprek met het publiek zoekt hij naar de schokken die ons deze
eeuw zouden kunnen overkomen: van virussen tot artificiële intelligentie, van meteorieten tot klimaatchaos. Maar de klemtoon ligt
op veerkracht. Het publiek mag ter plaatse
de eigen schokbestendigheid testen met de
grote veerkrachttest. Praktische instructies
zijn voorhanden voor de spannende tijden die
eraan komen. En natuurlijk is er een liedje op
de ukelele!
start om 10.30 uur
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)
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workshop

TEKEN EEN STRIP
voorlezen

VOORLEZEN OP WOENSDAG
woensdag 27 november

We gaan weer op ontdekkingstocht door de
hele wereld! Met de boekjes in de bib leren
we immers heel veel nieuwe dingen kennen.
Geniet van de mooiste verhalen in onze
knusse vertelkring.
voor kleuters en kinderen van het eerste
leerjaar
van 14.30 uur tot 15 uur
gratis
inschrijven niet nodig

workshop

Muziek tussen de Rekken

DUURZAME APPS

LOUIS B BURROWS

donderdag 28 november

zaterdag 30 november

Speciaal daarvoor zakt hij vandaag al eens
naar Turnhout af om striptekenaars in spe
op een eenvoudige wijze enkele basistechnieken aan te leren. Daarna kunnen de jonge
artiesten heel snel zelf aan de slag.

Een nostalgisch spelletje Snake of een hete
date: voor alles bestaat er tegenwoordig een
app. Maar dan ook écht voor álles. In een
wereld vol elektrische auto’s, zonnepanelen
en recycleerbaar afval zijn er gelukkig ook
duurzame apps. Digidak helpt om door de
bomen het bos te zien.

De bib biedt een podium aan jong, lokaal talent. Kom vandaag genieten van de Kempense muzikale toekomst!

voor kinderen van 9 tot 14 jaar
van 14 uur tot 15.45 uur
gratis
inschrijven vereist (zie pagina 30)

van 13.30 tot 16.30 uur
gratis
inschrijven vereist (zie pagina 30)
samen met digidak

woensdag 27 november

Een fijne workshop met striptekenaar Bart
Proost! Bart is, samen met scenarist Barcas,
het creatieve brein achter de stripreeks
Alexander De Grote. In december stelt hij zijn
volgende album voor in Turnhout.

Louis B Burrows uit Mol heeft zijn roots aan
de andere kant van het Kanaal. Een rasechte
singer-songwriter dus, met hier en daar zelfs
wat folk- en punkinvloeden!
start om 11.15 uur
gratis
inschrijven niet nodig
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boekvoorstelling

ALEXANDER DE GROTE |
DE VLOEK VAN POSEIDON |
BART PROOST & BARCAS
zondag 1 december

actie

SCHRIJFMARATHON
AMNESTY INTERNATIONAL
december

December is schrijfmaand. Verspreid over de
hele wereld schrijven mensen in bibliotheken,
buurthuizen, scholen, supermarkten en cafés
miljoenen brieven en kaarten. Ze schrijven
voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie ze
zijn, die werden gedwongen om te trouwen of
die zijn vastgezet omdat ze voor hun mening
uitkwamen.
Schrijf de hele maand december brieven
tegen onrecht. Wij sturen ze op.
tijdens de openingsuren

Striptekenaar Bart Proost heeft zijn roots in
Turnhout en komt samen met scenarist Barcas naar het museumcafé in het Speelkaartenmuseum om zijn nieuwste Alexander De
Grote-album voor te stellen.
Samen met Stripgids gaan we met hen in
gesprek over hun werk. We bieden een
aangepast drankje aan, kinderen kunnen
een korte workshop volgen rond het tekenen
en drukken van strips, Fablab2300 toont wat
het kan én de strips van Alexander De Grote
worden uiteraard gesigneerd.
locatie is Museumcafé Vijven en Zessen,
Speelkaartenmuseum, Druivenstraat 18
start om 14 uur
gratis
inschrijven vereist (zie pagina 30)
samen met Nationaal Museum van de Speelkaart, Stripgids, Fablab2300 en Cultuurcoördinatie

voorlezen + knutselen

VOORLEZEN XL:
SCHOENEN OPHALEN!
woensdag 4 december

Een voorleesmoment volledig in het teken van
de grootste kindervriend! Na het voorlezen
ontdekken we wat er in onze schoen zit. Wie
dat wil, kan nog knutselen.
voor kleuters en kinderen van het eerste
leerjaar
van 14.30 uur tot 16 uur
gratis
inschrijven niet nodig

actie

SCHRIJFDAG
AMNESTY INTERNATIONAL
zaterdag 7 december

Vandaag schrijven we tegen onrecht. Sluit
aan bij onze groep en geniet van een hapje
en een drankje.
Fien De Roose en Robine Lacroix zorgen voor
schrijfbevorderende muzikale bijstand.
tijdens de openingsuren
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lezing

HET RECHT OM MENS TE
ZIJN | WIES DE GRAEVE

filmvoorstelling

BEFORE THE FLOOD

woensdag 11 december
dinsdag 10 december

lezing op kindermaat
Voor Before the Flood ging acteur Leonardo
DiCaprio overal ter wereld na wat de impact
is van de klimaatverandering die door de
mens is veroorzaakt. Tijdens een reis van drie
jaar, samen met regisseur Fisher Stevens,
toonde hij aan dat die invloed verwoestend
is. Met de documentaire proberen DiCaprio
en Stevens de grootste uitdaging die de
mensheid ooit heeft gekend op de mondiale
agenda te krijgen. Maar er is ook ruimte voor
een positieve boodschap en hoop.
Before the Flood laat zien waarom we
dringend in actie moeten schieten om onze
wereld leefbaar te houden voor de volgende
generaties.
in de reeks Cinema Kursaal
documentaire uit 2016 | geregisseerd door
Fisher Stevens
start om 13.30 uur
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)

KENNISMAKERS:
BERGBEKLIMMER
woensdag 11 december

Klimmen tot op de hoogste toppen, met of
zonder beveiliging, soms vallen … Peter
Schildermans is een echte bergbeklimmer en
komt vertellen hoe dat moet en waarom het
zijn grote hobby is.
Lagereschoolkinderen maken kennis met
mensen met bijzondere beroepen of hobby’s.
Ook ouders zijn welkom. We lezen eerst voor
in het thema, daarna komt de gast aan het
woord.
in de reeks Kennismakers
van 14.30 tot 15.30 uur
gratis
inschrijven niet nodig

Zeven decennia nadat de Verenigde Naties
de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens bekrachtigden, staan die mensenrechten wereldwijd nog altijd onder druk.
Wies De Graeve, directeur van Amnesty
International Vlaanderen, presenteert een
alternatief. Ook in complexe tijden kunnen
mensenrechten een bruikbaar moreel kompas zijn om een consequente en menselijke
houding aan te nemen in moeilijke dossiers
als het hoofddoekendebat, de terreurdreiging, de doodstraf en de vluchtelingencrisis.
Wies illustreert met concrete thema’s dat
mensenrechten geen hol, theoretisch concept zijn, maar dat ze de kracht hebben om
de weg te effenen voor meer rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid.
start om 19.30 uur
gratis, donatie voor Amnesty International is
welkom
inschrijven vereist (zie pagina 30)
gratis
inschrijven niet nodig

voorlezen

WINTERSE VERHALEN
woensdag 18 december

We trekken vandaag onze warmste jas aan
en nemen onze leukste winterse verhalen onder de arm. Vandaag zijn we te vinden in het
Wintersalon op de Grote Markt. We duffelen
ons lekker in en luisteren naar de mooiste
verhalen in de prachtige Wintertuin.
van 14.30 uur tot 15 uur
gratis
inschrijven niet nodig
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WINTERBLOK?
KOM STUDEREN IN DE BIB!
 De ideale studieplek bevindt zich in de bib!
• Wij zorgen voor water en gezonde
		 versnaperingen en natuurlijk is er gratis
		internet;

INITIATIEWORKSHOPS
voorlezen

altijd op donderdag

lezing

WINTERSE VERHALEN

ZERO WASTE ROLLERCOASTER | VEERLE COLLE

dinsdag 24 december

Werken (telefoneren) met iPhone
03/10 - 10/10 - 17/10

Niet geweest op 18 december? Niet getreurd,
vooraleer we aan het kerstfeest beginnen,
trekken we opnieuw onze warmste jas aan
en nemen we weer onze leukste winterse
verhalen onder de arm. Kom naar het Wintersalon op de Grote Markt. Voor de laatste
activiteit van 2019 duffelen we ons lekker in!
We luisteren naar de mooiste verhalen in de
prachtige Wintertuin.

Veilig op het internet
24/10

donderdag 19 december

Plasticvrij en zonder afval leven, dat is de
ultieme duurzame doelstelling. Maar hoe
moet dat? Veerle Colle is illustrator en zero
waste wannabe. Ze geeft geeft de beste,
gemakkelijkste én goedkoopste tips. Zelf
nog vragen? Tijdens deze lezing mogen ze
allemaal gesteld worden.
start om 19.30 uur
€ 2 | gratis met een UiTPAS met kansentarief
inschrijven vereist (zie pagina 30)

van 14.30 uur tot 15 uur
gratis
inschrijven niet nodig

iPad voor beginners
07/11 - 14/11 - 21/11
Wegwijs in de cloud
05/12
van 13.30 tot 16.30 uur
gratis
Inschrijven is verplicht. Kom daarvoor op
maandag 16 september naar Digidak Vaart
tussen 10 en 12 uur of tussen 14 en 16 uur.

• de concentratie en het werkritme van
		 andere studenten werken inspirerend;
• gemakkelijk afgeleid? Samen studeren
		 brengt regelmaat en structuur in de dag;
• lotgenoten steunen elkaar!
 Tussen de boekenrekken in de bib of liever
in een aparte ruimte? Het kan allebei.
• Er zijn zitplekjes op de tweede
		verdieping;
• op de derde verdieping is er een
		 studiezaal ingericht.
De studiezaal is geopend vanaf 2 december
tijdens de gewone openingsuren van de
bib. Op 10 december is de zaal uitzonderlijk
gesloten.
Van 23 december tot 25 januari opent de
bib van maandag tot en met zaterdag al om
9.30 uur. Studeren kan tot een halfuur voor
sluitingstijd.
Let op: de bibliotheek en de studiezaal zijn
gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en op
1 en 2 januari.
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INSCHRIJVEN
VOOR ACTIVITEITEN
Bij sommige activiteiten in deze brochure
staat vermeld ‘inschrijven vereist’.
Inschrijven kan op drie manieren:
- via het online inschrijvingsformulier
www.bibliotheekturnhout.be/inschrijven
- bij de onthaalbalie in de bibliotheek
- telefonisch op het nummer 014 47 22 41
tijdens de openingsuren

OPENINGSUREN
Maandag
Dinsdag 		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 		
Zaterdag		
Zondag 		

11-20 uur
11-19 uur
11-19 uur
11-19 uur
11-17 uur
11-17 uur
gesloten

CONTACT
Bibliotheek Turnhout
Kasteeldreef 10
2300 Turnhout
Tel 014 47 22 41
e-mail: bibliotheek@turnhout.be
website: www.bibliotheekturnhout.be

KALENDER

SEPTEMBER

WO 25/09

19.30 uur

Lezing: De schaduwjaren

p. 4

ZA 28/09

doorlopend

Demodag Leeshulpen

p. 4

MA 30/09

14 uur

Infomoment V-test

p. 5

OKTOBER

EXPO FAIR TRADE: #cleane kleren

p. 5

WO 02/10

14.30 uur

Voorlezen op woensdag

p. 6

WO 09/10

14.30 uur

Voorlezen op woensdag

p. 6

DO 10/10

19.30 uur

Cinema Kursaal: The Chocolate Case + proeverij

p. 7

ZA 12/10

doorlopend

Verwendag

p. 8

WO 16/10

14.30 uur

Kennismakers: Boswachter

p. 9

WO 23/10

14.30 uur

Voorlezen op woensdag

p. 9

DO 24/10

19.30 uur

Lezing met livemuziek: Neil Young

p. 10

ZA 26/10

doorlopend

DIGIDOE

p. 11

WO 30/10

14.30 uur

Voorlezen XL: De Ongelooflijk Bijzondere Boekeneter

p. 10

verantwoordelijke uitgever
Paul Van Miert, Campus Blairon 200, Turnhout
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NOVEMBER

EXPO DUURZAAMHEID: Zwerfvuil en het Turnhouts Vennengebied

p. 15

EXPO DUURZAAMHEID: In de kijker

p. 15

DI 05/11

19.30 uur

SOS Beginnende lezers

p. 16

WO 06/11

14.30 uur

Voorlezen op woensdag

p. 17

WO 06/11

14.30 uur

Cinekids: Urbanus, de vuilnisheld

p. 17

WO 13/11

14.30 uur

Kennismakers: Politieagent

p. 18

DO 14/11

19.30 uur

Cinema Kursaal: Plannen voor Plaats + nabespreking

p. 18

ZO 17/11

vanaf 9 uur

Kunstendag voor Kinderen

p. 19

WO 20/11

14.30 uur

Voorlezen XL: Sinterklaasbrieven schrijven

p. 21

ZA 23/11

10.30 uur

Comedy: Het einde van de wereld

p. 21

WO 27/11

14.30 uur

Voorlezen op woensdag

p. 22

WO 27/11

14 uur

Workshop: Teken een strip

p. 22

DO 28/11

14 uur

Workshop: Duurzame apps

p. 23

ZA 30/11

11.15 uur

Muziek tussen de Rekken: Louis B Burrows

p. 23

DECEMBER

SCHRIJFMARATHON Amnesty International

p. 24

ZO 01/12

14 uur

Boekvoorstelling: Alexander De Grote, De vloek van ...

p. 24

WO 04/12

14.30 uur

Voorlezen XL: Schoenen ophalen!

p. 25

ZA 07/12

doorlopend

Schrijfdag Amnesty International

p. 25

DI 10/12

13.30 uur

Cinema Kursaal: Before the Flood

p. 26

WO 11/12

14.30 uur

Kennismakers: Bergbeklimmer

p. 26

WO 11/12

19.30 uur

Lezing: Het recht om mens te zijn

p. 27

WO 18/12

14.30 uur

Winterse verhalen

p. 27

DO 19/12

19.30 uur

Lezing: Zero Waste Rollercoaster

p. 28

DI 24/12

14.30 uur

Winterse verhalen

p. 28

