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TURNHOUT IN DE KIJKER

Voor de tiende, en allerlaatste
keer, palmt het festival ‘STOR-
MOPKOMST’ De Warande in. De
cultuurtempel wordt omgetoverd
tot een feesttempel. Deze jubi-
leumeditie smaakt wat bitter, het
is meteen de laatste. Festivalleid-
ster Sarah Rombouts: “Onze tien-
de verjaardag is de perfecte reden
om nog een laatste keer alles uit de
kast te halen. Hoewel we vanaf dit
jaar geen Vlaamse subsidies meer
krijgen, eindigen we in schoon-
heid. Eén knaldag voor families,
van ’s morgens tot ’s avonds, waarin je het volledige STORMOP-
KOMST-plaatje kan beleven: kijken luisteren, denken, spelen, ma-
ken. Er zijn doorlopend activiteiten.” Zondag 19/3 van 10-18 u. (elva)

Tiende en laatste verjaardag

Een knaldag voor families. (foto
Sacha Jennis)

Dankzij donateurs, sponsors
en de Vrienden van het Be-
gijnhof van Turnhout kan je
in het Begijnhofmuseum een
16de-eeuws processionale
digitaal doorbladeren én be-
luisteren. Het manuscript be-
vat gregoriaanse gezangen
voor de jaarlijkse processies
en heiligenfeesten. Twee
eeuwen lang werd het boek
actief gebruikt en aangevuld
door de Turnhoutse begij-
nen. Tot voor kort was enkel
de kaft van het boek zichtbaar
voor het publiek. (elva)

Vlaams topstuk
nu ook digitaal

Wegens renovatiewerken moest de
Turnhoutse bib, ruim zes jaar geleden
verhuizen naar Sint-Victor.
Vermoedelijk in 2021 zal de bib terug
verhuizen naar De Warande waar ook
het stadsarchief een plaatsje zal krijgen.
Om dit te realiseren wordt het Waran-
degebouw uitgebreid. Architectenbu-
reau WIT tekende de plannen uit. De
uitbreiding gebeurt met veel respect
voor het bestaande gebouw. Het ge-
bouw waar de bibliotheek gehuisvest
was, breidt met een nieuwbouw uit
naar het kasteel toe. De nieuwe bib
wordt een ontmoetingsplek met een
centrale ‘stadsliving’ die aansluiting
vindt op de inkom van De Warande. Rond de centrale living komen ruimtes die elk een eigen sfeer
uitademen. De totale kostprijs voor de verbouwingen wordt geraamd op 3,5 miljoen euro. De verhuis
wordt voorzien tegen eind 2021. Het Stadsarchief verhuist vroeger. (elva)

Een schets van de nieuwe bib. (foto grf)

Bibliotheek terug naar De Warande
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www.deckx-team.be

Autobedrijf Deckx-team, 
uw zekerheid van… aankoop tot aankoop
Steenweg op Mol 24-28 • 2300 Turnhout

TECHNOLOGY TO ENJOY

OPENDEURDAGEN 
VAN 21/03 TOT 25/03

NIEUWE SEAT LEON

SEAT.BE

SCHAKEL EEN VERSNELLING HOGER
Een nog strakker design, een extra pittige motor en ontelbare functies, ook op het vlak van veiligheid: de nieuwe SEAT Leon schakelt resoluut een versnelling hoger. Getuigen daarvan zijn de hoogtechnologische 

connectiviteit met uw smartphone en wagen. Dit is het moment om van ieder moment te genieten.

NIEUWE SEAT LEON

 4,0 - 6,7 L/100 KM      94 - 156 G/KM

NIEUWE SEAT LEON
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Vrije Technische Scholen van Turnhout

TALENT

TECHNIEK

TOEKOMST

www.vtst.be
Zandstraat 101 - 2300 Turnhout - 014 41 69 51 
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