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Het Zoeklicht



DE KEMPEN 
LEEST VOOR!
Voorleesweek van 16 tot 27 november

Voorlezen is leerrijk, stimuleert de taalontwikkeling van kinderen 
maar het is vooral ongelofelijk gezellig en plezant! De bibs van 
Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie doen 
daarom de boeken open en lezen voor! Gedurende een dikke 
week kunnen kinderen, ouders en grootouders in de bibs of op 
bijzondere plekken hier in de Kempen naar verhalen komen luis-
teren. Alle voorleesmomenten zijn gratis. Er zijn ook extra’s zoals 
knutselactiviteiten, workshops, eten, drinken, … 

Let op: voor de meeste activiteiten moet je vooraf inschrijven. 
Dat kan via www.dekempenleestvoor.be



GEEL
BOEKEN & BOKES
Kom in pyjama naar de bib in Geel en word goed wakker met 
onze persoonlijke gymcoach. Niets beters dan een vleugje och-
tendgymnastiek om de dag goed te beginnen!
In drie groepjes, opgesplitst per leeftijd, luisteren we naar een 
ochtendverhaal. We sluiten af met een klein, gezellig ontbijtje 
voor de kinderen. Terwijl we eten onder begeleiding van ons 
bib-cateringteam, staat onze quizmaster klaar voor de ouders 
die van een uitdaging houden. Hoe goed kennen jullie de boek-
figuurtjes van je kind? De winnaar/winnares gaat naar huis met 
een prachtige Rikki handpop!

Datum:  zaterdag 16 november 
Uur:  8.30 tot 10 uur
Locatie:  Bibliotheek Geel
Leeftijd:  2,5 tot 4 jaar, 4+ en 6+
Maximum:  20 kindjes per groep (60 in totaal)
Inschrijven via www.dekempenleestvoor.be



DESSEL
DE VERTELTENT 
ON TOUR: 
VERHALEN OP 
ZOLDER
 
Onze verteltent verhuist naar de knusse zolder van het Sociaal 
Huis waar we luisteren naar een mooi verhaal over culturele diver-
siteit. En voor 1 keer mag je zelfs in je pyjama komen samen met 
je lievelingsknuffel! We verwachten ook een bijzondere gast! Hij 
komt met de boot uit Spanje, brengt een gekke pietenbende mee 
én een zak vol lekkers…

Datum:  zaterdag 16 november 
Uur:  10 uur en 11 uur (twee sessies)
Locatie:  Sociaal Huis Dessel
Leeftijd:  3 tot 6 jaar
Maximum:  2 x 30 kinderen
Inschrijven via www.dekempenleestvoor.be



RETIE
SLAAP-
VERHAALTJES 
IN DE CARAVAN
De Kakelnest caravan komt op bezoek in Retie en parkeert aan 
GC Den Dries. Kom in pyjama en met je knuffel naar onze ver-
telcaravan. We vertellen er het verhaal van Oscar en Felix. Extra: 
Gratis thee, koffie en chocomelk! 

Datum:  vrijdag 22 november
Uur:  Tussen 18 en 20 uur
 Ieder half uur start een vertelsessie. 
Locatie:  Caravan aan GC Den Dries
Leeftijd:  3 tot 6 jaar
Maximum:  20 kindjes per sessie
Inschrijven is niet nodig



BALEN / MEERHOUT / MOL
TWEEDAAGS 
VERTELFESTIVAL 
IN DE SCHAPEN-
STAL
Datum:  16 en 17 november
Uur:  Verhalen voor kinderen van 3 tot 16 jaar. Check 

de line-up van het festival voor de exacte uren 
per leeftijd. Ieder half uur start er een nieuw ver-
haal

Locatie:  15 Inn, Gestelseweg 15, Balen-Olmen
Leeftijd:  3 tot 12+
Maximum: 60 kindjes per tijdsblok
Inschrijven via www.dekempenleestvoor.be voor de sessies 
op zaterdag en zondagvoormiddag. Zondag namiddag spring
je binnen wanneer het voor jou past en moet je niet inschrijven.  



De bibs van Balen, Meerhout en Mol verhuizen hun boe-
ken voor even naar de schapenstal en boerderij 15 Inn in 
Olmen. Er is ook een Indoor Letterspeeltuin!

Zaterdag 16 november
• 14 tot 16 uur (voor 6+): luister naar vrolijke verhalen, 

ontdek onze indoor letterspeeltuin en ontmoet schaap-
jes in de prachtige schapenstal!

• 18 tot 20 uur (voor 9+): doe je pyjama aan, luister naar 
een warm avondverhaal en kom échte schaapjes tellen. 
Slaap zzzzzacht…

• 20.30 tot 22 uur (voor 12+): het licht gaat uit… durf jij 
deze bloedstollende verhalen wel aan? Breng je zak-
lamp mee en kom bibberen en beven…



Zondag 17 november
• 10 tot 12 uur (voor 0 tot 5 jaar): de allerkleinsten ontdek-

ken een nieuwe wereld in onze indoor letterspeeltuin. Ben 
je tussen 3 en 5 jaar? Kom dan gezellig luisteren naar een 
fantastisch verhaal en breng een bezoekje aan de stal vol 
soezende schaapjes·         

• 14 tot 17 uur (voor alle leeftijden, doorlopend): luister naar 
vrolijke verhalen, leef je uit in onze indoor letterspeeltuin en 
neem een kijkje in de prachtige schapenstal! 



LAAKDAL
WONDER -
S PROOKJES 
Er was eens…
Een groots kasteel in een diep oud woud.  Met een koning en 
een koningin. Met een Groene Draak en Sprekende Dieren. 
Met geheimen en alles-is-mogelijk-wijsheid. 
1001 sprookjes vanonder het stof gehaald en met een pittige 
kwinkslag verteld!
Extra: Aansluitend is er een knutselworkshop.

Datum:  woensdag 27 november
Uur:  14 uur 
Locatie:  Kasteel Zerezo de Tejada, ‘het Wit Kasteeltje’, 

Diestse Baan 62, Veerle
Leeftijd:   6 tot 12 jaar
Maximum:   25 deelnemers
Inschrijven: via bibliotheek@laakdal.be  

of www.dekempenleestvoor.be

br
on

: L
W

GH



Meer weten? 
www.voorlezen.be
www.dekempenleestvoor.be




