
 
Gaat het lezen niet (meer) zo gemakkelijk? Ook als de ogen 
niet goed (meer) meewillen, vind je in de bib vast nog wel 
geschikte leesmaterialen. 
 
Al de bibs van Kempens Karakter bieden een collectie groot-
letterboeken aan. Om deze collectie onder de aandacht te 
brengen, organiseren de bibs een aantal activiteiten en be-
wijzen dat je ‘jong’ blijft met lezen. Dankzij de steun van de 
provincie Antwerpen kan je GRATIS aan alle lezingen deelne-
men.  
 
Omdat het aantal plaatsen beperkt is, vragen we vooraf 
jouw plaats te reserveren bij de bib van de gemeente waar 
de lezing plaatsvindt. Bij één lezing kan je vooraf genieten 
van een middagmaal. Hiervoor schrijf je apart in en betaal je 
een bedrag. Veel leesplezier toegewenst. 
 
 bibliotheek@grobbendonk.be, 014/50 74 94  
 bibliotheek@herentals.be, 014/85 97 50 
 bibliotheek@herenthout.be, 014/50 10 40 
 bibliotheek@hulshout.be, 015/22 40 17 
 bibliotheek@lier.be, 03/480 11 96 
 bibliotheek@lille.be, 014/88 19 20 
 bibliotheek@nijlen.be, 03/410 03 60 
 bibliotheek@olen.be, 014/21 61 24 
 
Maaltijd Herenthout: 8 euro, ten  
laatste 3 werkdagen vooraf bestellen via 
zorg.gezondheid@herenthout.be, 014/50 77 11 

 

In de bibliotheken van Grobben-

donk, Herentals, Herenthout, 

Hulshout, Lier, Lille,  Nijlen en 

Olen 

 

 

http://www.kempenskarakter.be/


  ‘Aanvallen’ door Uitgelezen Gezelschap 

Uitgelezen Gezelschap heeft het boek ‘Aanvallen’ bewerkt tot 
een adembenemende voorstelling met boeiende teksten gekruid 
met de nodige accordeonmuziek. 

Dinsdag 21 november om 14 u in Grobbendonk           
GC De Volle Vaart, Vaartkom 6                     

'Schuldig? U beslist!' door Uitgelezen Gezelschap 

1922. Kasteel Morghenroot. Baron en barones d’Uytberghe zijn 
spoorloos. Kamerheer Reinold en meid Maria staan onder huisarrest. 
Van in de bibliotheek van het kasteel schrijven ze een brief naar de 
onderzoeksrechter om hem te overtuigen van hun onschuld. Zijn ze 
schuldig of onschuldig? De accordeonmuziek vult de voorstelling aan. 

 Vrijdag 20 oktober vanaf 13.30u in Herenthout                     
 Dienstencentrum Huis Driane, Molenstraat 56                                          
 Maaltijd start om 11.30u, lezing start om 13.30u 

 
 Donderdag 23 november om 13.30u in Lille                                     
 In bib, Kerkstraat 22b 

‘Oorlogsliefde’ door Uitgelezen Gezelschap 

Uitgelezen Gezelschap heeft het boek ‘Oorlogsliefde’ bewerkt tot een 
adembenemende voorstelling met boeiende teksten gekruid met de nodi-
ge accordeonmuziek. 

Donderdag 9 november om 20u in Herentals                            
In bib, Gildelaan 13                  

  ‘Aanvallen’ door Uitgelezen Gezelschap 

Uitgelezen Gezelschap heeft het boek ‘Aanvallen’ bewerkt tot 
een adembenemende voorstelling met boeiende teksten gekruid 
met de nodige accordeonmuziek. 

Dinsdag 21 november om 14u in Grobbendonk           
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‘Oorlogsliefde’ door Uitgelezen Gezelschap 

Uitgelezen Gezelschap heeft het boek ‘Oorlogsliefde’ bewerkt tot een 
adembenemende voorstelling met boeiende teksten gekruid met de nodi-
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'Schuldig? U beslist!' door Uitgelezen Gezelschap 

1922. Kasteel Morghenroot. Baron en barones d’Uytberghe zijn 
spoorloos. Kamerheer Reinold en meid Maria staan onder huisarrest. 
Van in de bibliotheek van het kasteel schrijven ze een brief naar de 
onderzoeksrechter om hem te overtuigen van hun onschuld. Zijn ze 
schuldig of onschuldig? De accordeonmuziek vult de voorstelling aan. 

 Vrijdag 20 oktober om 13.30u in Herenthout                     
 In Dienstencentrum Huis Driane, Molenstraat 56                                          
 Maaltijd start om 11.30u, lezing start om 13.30u 

 
 Donderdag 23 november om 13.30u in Lille                                     
 In bib, Kerkstraat 22b 

‘Woesten’ door Kris van Steenberge 

Kris Van Steenberge brengt in zijn lezing fragmenten uit zijn debuutroman 
‘Woesten’, afgewisseld met andere teksten uit de periode van de Groote Oor-
log. Verhalen van zijn ooit inwonende grootvader over de Groote Oorlog vorm-
den de kiem voor ‘Woesten’. Van Steenberge is een bezield verteller die u 
graag terugvoert naar het begin van de vorige eeuw. 

Donderdag 12 oktober om 20u in Olen                                                   
In bib, Oevelseweg 24 

 
Dinsdag 14 november om 20u in Lille                                        In 
In bib, Kerkstraat 22b 

‘Ondeugend ouder worden’ door Zaki  

In deze vrolijke lezing vertrekt Zaki van de vooroordelen die bestaan over de 
latere leeftijd. Elke rimpel heeft een verhaal en je kunt eindelijk naar de dingen 
kijken met een knipoog.   

  Donderdag 9 november om 20u in Nijlen                                                                      
  In bib, Kerkstraat 4 
   
  Donderdag 23 november om 20u in Herentals                                                               
  In bib, Gildebaan 13 

 
  Maandag 4 december om 15u in Lier   
  In Dienstencentrum De Waaier, Dorpstraat 111,                                                
  2500 Koningshooikt 

‘Muzikale voorstelling’ door Jef Aerts    
     
Jef Aerts komt vaak op bezoek in bibliotheken en theaters of op 
school. Hij vertelt verhalen op maat van zijn publiek en laat je mee-
kijken in zijn schrijvershoofd. Hij licht de achtergrond van zijn kinder-
boeken toe, vertelt hoe hij hier naartoe groeide, enzovoort. Hij 
breng zelf een gitaar mee, en met wat geluk ook een zingende zaag!  

 
Donderdag 16 november om 19.30u in Hulshout 
In bib, Booischotseweg 1 

http://bibkortenaken.be/?p=581

