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DE HELE
WERELD

ROND
Tijdens de herfstvakantie is het weer tijd voor Turnhout
Speelt. De wereldreis van de kleuters start vanaf nu.
Deze herfstvakantie vliegen ze naar Oceanië en beleven
daar de zotste avonturen.
Bij de kinderen starten we vanaf deze vakantie met iets
nieuws. Bij #krakinmijnvak testen we elke vakantie een
beroep uit. Pizzabakker iets voor jou? Blader dan snel
verder!
Tot slot zetten we Buurtgericht Jeugdwerk graag in de
kijker. Hieronder vallen de laagdrempelige kinder- en
tienerwerkingen in de Parkwijk, Den Brand en jeugdcentrum Wollewei. Benieuwd? Kijk op pagina 12.
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Binkie nodigt al zijn vriendjes uit om samen met hem
een grote wereldreis te maken dit jaar. Elke schoolvakantie bezoekt hij een nieuw werelddeel en beleeft
hij de zotste avonturen. We knutselen, koken en spelen
vele spelletjes in thema.
Onze wereldreis start in Oceanië.

KLEUTERS
DIDGERIDOOOOOO

max. 15 deelnemers
Maandag 29 oktober van 9 tot 12 uur

Music maestro! Vandaag maken we muziek met ons zelfgemaakt
instrument: een didgeridoo! Een didgeridoo is een blaasinstrument dat de Aboriginals uit Australië al eeuwen bespelen. Heb jij
zin om er op los te blazen?
Voor wie?
2016 - 2013
Waar?
JC Wollewei, groene zaal
Prijs?
6 euro
Meenemen?
Eventueel tussendoortje

ZOETE WORTELTAART

max. 15 deelnemers
Dinsdag 30 oktober van 9 tot 12 uur

Dit lekkere dessertje wordt vaak geserveerd na een maaltijd in
Australië. We halen de Jeroen Meus in onszelf naar boven en genieten daarna van een lekker zoete worteltaart. Smullen maar…
Voor wie?
2016 - 2013
Waar?
JC Wollewei, groene zaal
Prijs?
6 euro

ONDERSTEBOVEN ACHTERSVOREN

max. 15 deelnemers
Woensdag 31 oktober van 9 tot 12 uur

Australië ligt aan de andere kant van de wereld, dus een beetje
ondersteboven, toch? We beginnen met ‘tot de volgende keer
allemaal!’. Tekeningen, posters … kleuren we ondersteboven.
De jassen op de grond en de schoenen aan de kapstok! Vandaag
spelen we alles achterstevoren en ondersteboven. Zin om de dag
eens andersom te beleven? Kom dan zeker meedoen!
Voor wie?
2016 - 2013
Waar?
JC Wollewei
Prijs?
6 euro
Meenemen?
Eventueel tussendoortje
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KINDEREN
CLUEDO

#KRAKINMIJNVAK* - PIMP YOUR PIZZA

max. 20 deelnemers
Dinsdag 30 oktober van 9 tot 16 uur

max. 15 deelnemers
Maandag 29 oktober van 10 tot 17 uur

Er is iemand vermoord in het Raadsherenpark. We spelen Cluedo!
Het is jullie taak als detective om er achter te komen wie de
moordenaar is. Daarna is het aan jullie. We maken onze eigen
Cluedo met verborgen boodschappen, geheimschrift, …
Voor wie?
2012 - 2007
Waar?
Raadsherenpark, Horzelenstraat 1,
		
2350 Vosselaar
Prijs?
10 euro
Meebrengen?
Lunchpakket met voldoende drankjes en
tussendoortjes

Mamma mia, wat een pizza!
Spelenderwijs ontdekken we de verschillende beroepen die er
zijn! We brengen een bezoekje aan een echte pizzeria en bakken
zelf onze eigen pizza.
Voor wie?
2012 - 2007
Waar?
JC Wollewei, zolder
Prijs?
10 euro
Meebrengen?
Lunchpakket met voldoende drankjes en
tussendoortjes
Opmerking:
De kinderen zullen rond 16.30 uur een pizza
eten
In samenwerking met Pizza Talia Resto

GRIEZELIG GEZELLIG

max. 20 deelnemers
Woensdag 31 oktober van 9 tot 16 uur

We maken het vandaag lekker gezellig. In de voormiddag halen
we de chef-kok in ons naar boven en koken we de lekkerste
griezelhapjes en maken snottebellen. Later die dag kruipen we
lekker bij elkaar en kijken we een griezelige film.
Voor wie?
2012 - 2007
Waar?
JC Wollewei, zolder
Prijs?
10 euro
Meebrengen?
Lunchpakket met voldoende drankjes

*Tijdens
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+10
TRIX ON WHEELS

max. 5 deelnemers
Maandag 29 oktober van 8 tot 17 uur

In de voormiddag gaan we biken op het mountainbikeparcours
van Leopoldsburg. In de namiddag trekken we naar het mountainbikepark be-Mine in Beringen en leven we ons uit op de Avonturenberg.
Voor wie?
2007 - 2002
Waar?
Mountainbikeparcours Leopoldsburg en
be-Mine Beringen
Vertrek en aankomst: Carpoolparking Beerse (E34-afrit 22)
Prijs?
25 euro
Meebrengen?
Reservekledij, drinkbus, lunchpakket en
tussendoortjes. Een fietshelm is verplicht!
Opmerking?
Geen specifieke MTB-ervaring nodig

TRIX ON WHEELS

max. 5 deelnemers
Dinsdag 30 oktober van 8.30 tot 16.30 uur

We beginnen met een uurtje trampoline springen. Nadien trekken
we naar één van de grootste indoor skate- en BMXhallen van
Europa en leren we coole trics op een skateboard en BMX
Voor wie?
2007 - 2002
Waar?
Jump XL + Area51 skatepark + o40 BMXpark
Eindhoven
Vertrek en aankomst: Carpoolparking Beerse (E34-afrit 22)
Prijs?
25 euro
Meebrengen?
Drinkbus, lunchpakket en tussendoortjes
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BELANGRIJK OM TE WETEN

HOE INSCHRIJVEN?
De eerste inschrijfdag is voorzien op:

Je kan niet telefonisch of via e-mail inschrijven, het moet
persoonlijk of online.

DONDERDAG 11 OKTOBER 2018
VANAF 8.30 TOT 12 UUR EN
VAN 13 TOT 18 UUR

Bij inschrijving wordt rekening gehouden met het geboortejaar,
niet met de leeftijd die de kinderen op dat ogenblik hebben.

Je kan op twee manieren inschrijven:

Kinderen die ingeschreven zijn voor een voor- en namiddagactiviteit, kunnen ‘s middags blijven eten. Neem zelf je
boterhammen mee.

De kinderen zijn verzekerd tijdens de activiteiten.

Online via www.turnhoutspeelt.be vanaf 8.30 uur (24/24h).
De eerste keer dien je een login aan te maken.

Wanneer heb je recht op terugbetaling
van het inschrijvingsgeld?

Jeugdcentrum Wollewei (onthaal), Draaiboomstraat 6,
Turnhout
van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en
van 13 tot 18 uur

Als je minstens vijf werkdagen voor de activiteit afzegt.
Voor elke geannuleerde activiteit moeten wij per kind 1 euro
inhouden om de annulatie- en paymentkosten te dekken.

Belangrijk om te weten:

Als kinderen ziek worden, zelfs als is het net voor de activiteit
en je kan een doktersbriefje voorleggen, dan worden er geen
annulatiekosten aangerekend.

Bij inschrijving moet er onmiddellijk betaald worden. Als je
online inschrijft, kan dit via online banking. Kom je inschrijven
in het jeugdcentrum? Dan heb je twee opties om te betalen:

Bij activiteiten die door de Jeugd- of Sportdienst worden
geannuleerd omdat er te weinig inschrijvingen zijn,
slechte weersomstandigheden zijn … worden er geen
annulatiekosten aangerekend.

Cash
Bancontact
Ouders kunnen alleen inschrijven voor kinderen uit het eigen
gezin, dit voor de correcte opmaak van de fiscale attesten.

Hoe gebeuren de terugbetalingen?
De terugbetalingen worden tweewekelijks gebundeld en
uitgevoerd.

Hoe inschrijven met een UiTPAS
met kortingstarief?

Gratis voor en na opvang

Kinderen met een UiTPAS met kortingstarief betalen
slechts 20% van de normale kostprijs.

Voor voormiddagactiviteiten tijdens de schoolvakanties in
JC Wollewei is er gratis vooropvang vanaf 8.30 en is er na
opvang tot 12.30 uur.

De eerste inschrijving dient te gebeuren via het jeugdcentrum.
Niet zeker of je in aanmerking komt voor een UiTPAS met
kortingstarief? Neem gerust contact op met de jeugddienst:
jeugddienst@turnhout.be

Voor namiddagactiviteiten tijdens de schoolvakanties in
JC Wollewei is er gratis vooropvang vanaf 12.30 en is er
na opvang tot 16.30 uur.
Dit ongeacht het eigenlijke start- en einduur.

VR AGEN?
turnhout.be
turnhoutspeelt@
014 42 33 81
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AANBOD
VERENIGINGEN
EN PARTNERS

LAGERE SCHOOL - FUNDAGEN

TUMBLINGSTAGE

Waar krijg jij zoal de kriebels van? Hou je bijvoorbeeld van
shaken, rollen en jumpen op de air-track? Of laat jij liever al je
creativiteit los met knutselen? Misschien zegt multimedia je wat
meer en wil je graag werken met de iPad?
Kortom, dagen vol sport en spel, knutselen, dansen en zingen.
De garantie van een week binnen- én buitenpret
Voor wie?
2013 - 2008
Waar?
Sporthal Stadspark
Prijs?
10 euro/halve dag
Meebrengen?
Lunchpakket, sportschoenen + sportkledij en
een fluovestje
Opmerking?
Er wordt een drankje, een 10-uurtje en een
4-uurtje voorzien
Inschrijven?
www.lenigengezwind.be
Info?
Lenig en Gezwind - Anke Bax
		
anke.bax@me.com - www.lenigengezwind.be

Springen op de air-track, salto’s op de trampoline,…
Voor wie?
2010 - 2000
Waar?
Sporthal Stadspark
Prijs?
30 euro
Meebrengen?
Sportschoenen + sportkledij
Opmerking?
Er wordt een drankje en een 10-uurtje
voorzien
Inschrijven?
www.lenigengezwind.be
Info?
Lenig en Gezwind - Anke Bax
		
anke.bax@me.com - www.lenigengezwind.be

Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober
van 9 tot 16 uur

CREA

Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober
van 9 tot 12 uur of van 13 tot 16 uur

Zelf kaarten maken is een leuke hobby waarmee je anderen
aangenaam kunt verrassen. Kom tijdens onze workshop verscheidene kaartjes maken op vele diverse manieren. Leer werken met
een snijmachine, versier een glas en bedruk je eigen T-shirt. Een
gevarieerd programma waar je al je creativiteit je gang kan laten
gaan.
Voor wie?
Vanaf 2012
Waar?
Sporthal Stadspark
Prijs?
40 euro voor 3 halve dagen
Meebrengen?
Kaft, effen wit glas en effen T-shirt
Inschrijven?
www.lenigengezwind.be
Info?
Lenig en Gezwind - Anke Bax
		
anke.bax@me.com - www.lenigengezwind.be

Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober
van 9 tot 12 uur

DANSSTAGE

Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober
van 9 tot 12 uur

Dansen van verschillende dansstijlen
Voor wie?
2012 - 2000
Waar?
Sporthal Stadspark
Prijs?
30 euro
Meebrengen?
Sportschoenen + sportkledij
Opmerking?
Er wordt een drankje en een 10-uurtje
voorzien
Inschrijven?
www.lenigengezwind.be
Info?
Lenig en Gezwind - Anke Bax
		
anke.bax@me.com - www.lenigengezwind.be
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KLEUTER – FUNDAGEN

FREERUNNING

Sporten en spelen

Je hebt het vast wel gezien op straat: jongeren die op de straat
verschillende gymnastische sprongen, swings, flips,… gebruiken
om verschillende obstakels te overwinnen. Probeer het nu zelf en
krijg de technieken onder de knie.
Voor wie?
Vanaf 2010
Waar?
Sporthal Stadspark
Prijs?
10 euro/halve dag
Meebrengen?
Sportschoenen + sportkledij
Opmerking?
Er wordt een drankje en een 4-uurtje voorzien
Inschrijven?
www.lenigengezwind.be
Info?
Lenig en Gezwind - Anke Bax
		
anke.bax@me.com - www.lenigengezwind.be

Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober
van 9 tot 12 uur
Voor wie?
Waar?
Prijs?
Meebrengen?
Opmerking?
Inschrijven?
Info?

		

Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober
van 13 tot 16 uur

2015 - 2013
Sporthal Stadspark
10 euro/halve dag
Sportschoenen + sportkledij
Er wordt een drankje en een 10-uurtje
voorzien
www.lenigengezwind.be
Lenig en Gezwind - Anke Bax
anke.bax@me.com - www.lenigengezwind.be

3D PRINTEN

Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober
van 9 tot 12 uur

De ideale cursus waarin je alles leert over de wereld van 3D
printen, het maken van je eigen ontwerpen en het printen ervan.
Aan het eind van de cursus loop je met een eigen ontworpen
gadget naar huis. Ideaal om erachter te komen of 3D printen iets
voor jou is.
Voor wie?
Vanaf 2008
Waar?
Sporthal Stadspark
Prijs?
12 euro/halve dag
Meebrengen?
Al het materiaal is inbegrepen
Inschrijven?
www.lenigengezwind.be
Info?
Lenig en Gezwind - Anke Bax
		
anke.bax@me.com - www.lenigengezwind.be
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NAAIEN

Maandag 29 oktober van 9 tot 16 uur en woensdag 31 oktober
van 9 tot 12 uur

Jong geleerd is oud gedaan! Kinderen vinden eigenlijk niets leuker dan een eigen tas, kledingstuk of knuffel te maken. Daarom is
er dus ook een naailes voor kinderen. De kids leren stap voor stap
hoe ze veilig moeten omgaan met de naaimachine en hoe ze stof
moeten knippen. Onder begeleiding maken ze allerlei dingen.
Voor wie?
Vanaf 2008
Waar?
Sporthal Stadspark
Prijs?
70 euro
Meebrengen?
Al het materiaal is inbegrepen
Inschrijven?
www.lenigengezwind.be
Info?
Lenig en Gezwind - Anke Bax
		
anke.bax@me.com - www.lenigengezwind.be

WELKOM
bij de

jeugdbeweging
Bij de jeugdbeweging maak je vrienden, je leert er je plan trekken
maar ook samenwerken met anderen. Je maakt er super veel plezier
en beleeft er avonturen die je voor de rest van je leven bijblijven.
Ieder weekend staat een hele hoop enthousiaste en gemotiveerde leiding klaar om super leuke activiteiten te organiseren.
En dat is lang niet alles… een daguitstap, een weekendje weg en op kamp gaan tijdens de grote vakantie horen er natuurlijk ook bij. In Turnhout zijn er 21 jeugdbewegingen, er is dus zeker eentje bij waar ook jij je thuis zal voelen!

1 Akabe Ommekaar

8 Gidsen Koningin Astrid

15 Scouts & Gidsen Sint-Franciscus

2 Bazart Turnhout

9 Gidsen Sint-Godelieve

16 Scouts Sint-Frans

3 Chiro Don Bosco

10 JAP Adventure

17 Scouts & Gidsen Sint-Lucas

4 Chiro Jopi

11 Jeugdhuis Wollewei

18 Scouts & Gidsen Sint-Michiel

5 Chiro Vonk

12 JNM

19 Scouts Sint-Victor

6 Chiro Zevendonk

13 Jongerenwerking Tabee

20 Sint Maria Jeugd

7 Coder Dojo

14 KSA SJB Turnhout

Tichelarijstraat 110
groepsleiding@akabeommekaar.be
www.akabeommekaar.be
Draaiboomstraat 6
bazart.turnhout@gmail.com
www.bazart.org
Gildenstraat 21
hoofdleidingchirodonbosco@gmail.com
www.chiro-don-bosco.be
Schoolstraat 25
chiromail@hotmail.com
www.chirojopi.be
Goedendagstraat z/n
ribbel@chirovonk.be
www.chirovonk.be
kapelweg 52b
verhuurchiro7donk@gmail.com
www.chirozevendonk.be
Draaiboomstraat 6
turnhout@coderdojobelgium.be
http://turnhout.coderdojobelgium.be/

Schoolstraat 25
gidsenkoninginastrid@gmail.com
www.gidsenkoninginastrid.be
Gildenstraat 3-5
sintgodelievegroepsleiding@gmail.com
www.gidsensintgodelieve.be
Slachthuisstraat 15A
jap@japadventure.be
www.japadventure.be
Draaiboomstraat 6
info@wollewei.be
www.wollewei.be

Graatakker 11
info@JNM.be
https://www.jnm.be/afdeling/taxandria
Schoolstraat 25
jongerenwerkingtabee@gmail.com
www.tabee.be
Slachthuisstraat 15B
bondsen@ksasjbt.be
www.ksasjbt.be
10

Schorvoortberg z/n
groepsploeg@scoutsschorvoort.be
www.scoutsschorvoort.be
Baron Frans Du Fourstraat 30
bert.verschuren@hotmail.com
www.sintfrans.be
Oude Beersebaan 32
laure@sintlucas.be
www.scoutssintlucas.be

Koningin Astridlaan 136
groepsleiding@scouts-sint-michiel.be
www.scouts-sint-michiel.be
Kasteelplein 20
groepsleider@svhouzee.be
www.svhouzee.be
Koningin Elisabethlei 3-5 		
www.facebook.com/GroeneChiro

21 Zeescouts Toxandria

Slachthuisstraat 15C
groepsleidingtoxandria@gmail.com
www.zeescoutstoxandria.be
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BUURTGERICHT
jeugdwerK
Naast Turnhout Speelt, Wollebos, Wollewielen…
staat de jeugddienst ook in voor de activiteiten
van Buurtgericht Jeugdwerk.
KINDERWERKING

Jeugdcentrum Wollewei opent na schooltijd zijn deuren! Elke dag zijn er na school van 16 tot 18 uur instuifmomenten voorzien voor kinderen. Op vrijdag is er een
extra instuifmoment voor tieners dat doorgaat van
18 tot 20 uur in het tienerlokaal van het jeugdcentrum.
Op deze momenten staan er steeds animatoren klaar
om een babbeltje te slaan, speelgoed uit te lenen en te
helpen waar nodig.

Voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar. De kinderwerkers
organiseren toffe activiteiten zoals knutselen, koken,
waterspelletjes of gewoon leuk buiten ravotten.
Enkele keren op het jaar maken we ook een fijne
uitstap. De kinderwerkingen gaan in elke buurt door
op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur.
Waar?		
Den Brand 135
		
Parkwijk: Lode Peetersplantsoen
		Jeugdcentrum Wollewei

Buurtgericht Jeugdwerk organiseert activiteiten voor
kinderen & tieners vanaf 6 jaar! Ze zijn actief in drie
buurten in Turnhout: Den Brand, Parkwijk en de buurt
rond Jeugdcentrum Wollewei.

TIENERWERKING

Voor tieners vanaf 12 jaar. De tieners plannen samen
met de tienerwerkers de activiteiten. Ze mogen dus
zelf beslissen wat er op het programma staat.
Activiteiten zoals zwemmen, naar de film gaan, …
zitten er zeker tussen maar ook gewoon instuif in
de grave tienerlokalen.

De activiteiten zijn steeds opgedeeld in drie
verschillende werkingen:

Waar en wanneer?
Den Brand
meisjes
Parkwijk
meisjes
Jeugdcentrum meisjes
Wollewei
jongens

MEER INFO?
hout.be
jeugddienst@turn
014 42 33 81

Woensdag,18 - 20 uur
Maandag, 18 - 20 uur
Woensdag, 18 - 20 uur
Dinsdag, 18 - 20 uur

JONGERENWERKING

Voor jongeren vanaf 15 jaar. De jongeren plannen
samen met de jongerenwerkers de activiteiten.
De inhoud van het programma wordt samen met de
jongeren opgesteld.

Waar en wanneer?
Jeugdcentrum Wollewei
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meisjes Maandag, 18 - 20 uur
jongens Donderdag, 18 - 20 uur

De beste Belgische b-boys en b-girls zakken op
zondag 4 november naar Turnhout af voor het
BK Breakdance. De live DJ zorgt voor de vibes
en de dansers voor het spektakel. Op de beste
funk, soul, hiphop en breaks kan geen enkele
toeschouwer stilzitten. Een jaar lang hebben
de Belgische b-boys en b-girls toegeleefd naar
deze dag. Via kwalificatiewedstrijden konden ze
genoeg punten verzamelen om zich te verzekeren van hun plaats op het deelnemersblad van
het BK.

De beginnerscategorieën starten vanaf 11 uur,
de pro’s vanaf 16 uur. Iedereen is welkom om te
komen kijken. De toegang is gratis.
Op de website van De Warande kan je terecht
voor het volledige programma en meer info.
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AANBOD
de Warande
Dit najaar zijn er weer enkele hele leuke
voorstellingen in de Warande!
STORMOPKOMST RUBE GOLDBERG MACHINE

TUNING PEOPLE /
MAAS THEATER EN DANS –
CHITCHAT

Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober,
tussen 14 en 17 uur

Dinsdag 30 oktober
om 15 uur

Kom meebouwen aan een knotsgekke installatie.
Waar?
Cultuurhuis de Warande
Prijs?
Gratis maar wel reserveren
Info?
www.warande.be

Een wervelende dansvoorstelling vol gekke en
onverwachte wendingen
Voor wie?
Vanaf 2014
Waar?
Cultuurhuis de Warande / Kuub
Prijs?
12 euro / 9 euro (-26)
Info?
www.warande.be

THEATER ANTIGONE EN
THEATER ARTEMIS –
WOESTZOEKER

FABULEUS EN BALLET
DOMMAGE - KLUTSERKRAKKEKILILILOKATASTROF

Maandag 29 oktober
om 19 uur

Een vrolijk van de pot gerukte voorstelling over het
roekeloze en vrije kind.
Voor wie?
Vanaf 2010
Waar?
Cultuurhuis de Warande / Kuub
Prijs?
12 euro / 9 euro (-26)
Info?
www.warande.be

Woensdag 31 oktober
om 15 uur

Tussen Tom & Jerry, een Spaanse telenovelle, een
zigeunerverhaal en het Eurovisiesongfestival. Ballet
Dommage heeft een niets ontziende passie voor fysiek
theater en absurde humor.
Voor wie?
Vanaf 2012
Waar?
Cultuurhuis de Warande / Kuub
Prijs?
12 euro / 9 euro (-26)
Info?
www.warande.be
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AANBOD
in de bib

VOORLEZEN OP WOENSDAG

DIERSELS EN ANDERE
VERZINSELS JOACHIM SNEYERS

31 oktober, 14 november, 28 november en
12 december
Van 14 uur tot 14.30 uur

Wees welkom in onze voorleeshoek: onze vertellers
halen steevast de schitterendste verhalen boven en
delen ze graag met jullie. Kom zeker genieten van dit
unieke voorleesmoment!
Voor wie?
Voor kleuters en kinderen van het
eerste leerjaar
Waar?
Bibliotheek Turnhout
Prijs?
Gratis
Opmerking
Breng op 28 november je schoen
mee naar de bib (gevuld met
een tekening?) en kom hem op
5 december terug ophalen. De
Sint heeft ons beloofd dat hij in
de week tussenin zéker binnenspringt om hem te vullen!

Dinsdag 13 november tot en met zaterdag 15
december
Tijdens de openingsuren

DIGITALE BEURS

Zondag 18 november
Start vanaf 9.30 uur

Welkom in de wondere wereld van Joachim Sneyers
(°1994, Turnhout), een jonge grafische kunstenaar.
Met zijn Diersels zet hij een reeks woordspelingen om
in beeld. Daarnaast vind je ook werken uit zijn masterproef. Joachim werd in 2017 Master in de beeldende
kunsten aan de Sint Lucas School of Arts in Antwerpen en werkt op dit moment aan een prentenboek.
Jong talent in de kijker dus.
Voor wie?
Alle leeftijden
Waar?
Bibliotheek Turnhout
Prijs?
Gratis

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

Zaterdag 3 november
Tijdens de openingsuren

Kunstendag voor kinderen, een dag waarop kinderen
en hun ouders kunst in al haar disciplines kunnen beleven. Ook in de bib vind je tijdens de Kunstendag voor
Kinderen weer heel wat boeiende activiteiten terug!
Voor wie?
Diverse leeftijden
Waar?
Bibliotheek Turnhout
Meer info
Programma:
		
www.kunstendagvoorkinderen.be
Inschrijven
www.bibliotheekturnhout.be/
inschrijven

Digidak en de bib slaan de handen in elkaar en nodigen alle jongeren uit op hun Digitale Beurs!
Kom op ontdekking en wordt geboeit door robots,
drones, programmeren, coderen en nog veel meer!
Voor wie?
Alle leeftijden
Waar?
Bibliotheek Turnhout
Prijs?
Gratis
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