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dinsdag 23 september om 20.15 uur woensdag 1 oktober om 20.15 uur

beeldreportage door Edgard Jespers
5€ - 4€ (leden vtbKultuur, VAB, DF en BIB)
herman@deketelaere.com - 014 54 50 13

woensdag 5 november om 20.15 uur

JAPAN, 
TWEE MAANDEN NA FUKUSHIMA

WEEK VAN DE SMAAK - 
zaterdag 22 november
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Op de grens tussen Mexico en de Verenigde 
Staten wordt 
het lichaam van 
een onbekende 
man gevonden, 
omgekomen in 
het zicht van de 
Amerikaanse 
droom.
Gael García Bernal 
reconstrueert de 
dagenlange tocht 
in deze veelvuldig 
bekroonde 
documentaire. 

(Marc Silver - 
Mexico - 2013 - 84 min.)

organisatie: Wereldraad Westerlo

Een volledig 
in Palestina 
gedraaide en 
gefinancierde film 
over vriendschap, 
jaloezie, 
verraad, bedrog, 
leugens, offers, 
eigenbelang, 
idealen, liefde, 
geweld, repressie, 
angst, vrijheid,...

(Hany Abu-Assad - 
Palestina - 2013 - 96 min.)

organisatie: Wereldraad Westerlo

Ook in het najaar zijn er weer 
Voorleeskwartiertjes! Deze gaan door op 
woensdagnamiddag. Om 14 uur komen 
de kleuters van klas 1 en 2 aan bod. 
Om 16 uur zijn de oudste kleuters en de 
kinderen van het 1ste leerjaar welkom!

24/9 kabouters - 29/10 toveren - 
26/11 circus (feesteditie)

VOORLEESKWARTIERTJES

Met de start van het nieuwe schooljaar, pakt de bib 
uit met een mooi scholentraject voor de Westelse 
basisscholen. We bieden interactieve rondleidingen en 
auteurslezingen aan en zorgen voor leuke activiteiten 

tijdens de jeugdboekenweek en de 
tentoonstelling van Liesbet Slegers. 
Met klaspakketten en uitgewerkte 
boxen van de Rode Draad kan er in 
de klas rond boeken worden gewerkt. 
Elk leerjaar hebben we iets te bieden 
en op deze manier garanderen we 
minstens 1 uitgebreid bibbezoek per 
schooljaar voor elke leerling.

De eerstejaars 
van SILA 

Westerlo nodigen we uit voor een 
leuk blogspel. De tweedejaars 
worden verwend met een 
auteurslezing. De vorige edities 
van De Weddenschap met 4TSO 
van SILA krijgen ongetwijfeld een 
vervolg en we kijken er naar uit om 
ook met de hogere jaren iets uit te 
werken.

Alle klassen en groepen blijven welkom in de bib, ook 
voor of na een zwembadbezoek.  Via de zelfuitleen zal dit 
allemaal heel vlotjes verlopen. 
Alle info op www.bibwesterlo.be.

SCHOOL & BIB

Maak een hip 
eco-hapje voor 
de bezoekers 
in de bib op 
zaterdag 22 
november en win 
een mooi bio- en 
fairtradepakket. 
Inschrijven mét 
recept vóór 15 
november.
Iedereen is 
welkom om te 
komen proeven.

info: www.bibwesterlo.be of 
ann.janssens@bibwesterlo.be
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dinsdag 
23 september 
om 20.15 uur

TE GAST

Vind ons leuk op Facebook
en blijf op de hoogte van alles 
wat reilt en zeilt in de bib!
www.facebook.com/bibwesterlo

Ideaal voor op vakantie: leen eens een 
e-boek! Download de gratis app 
“E-boeken in de bib” op je tablet of iPad, 
koop voor 5 euro een boekenkaart met 
leentegoed en je hoeft je geen zorgen 
meer te maken over het gewicht van je 
reiskoffer. De bib, vakantie van A tot Z!

donderdag 9 oktober om 20.15 uur
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vrijdag 11 juli om 22 uur vrijdag 9 augustus om 21.30 uur donderdag 23 oktober om 20.15 uur

Als de moordenaar van zijn vrouw door 
een procedurefout wordt vrijgelaten, 
slaan bij Luc Segers de stoppen door. 
Hij neemt het recht in eigen handen en 
zal zich daarna meten met de rechtsstaat 
die hem in de steek heeft gelaten. 

Een pakkende rechtbankthriller met 
Veerle Baetens en Koen De Bouw over 
recht en rechtvaardigheid, moraal en 
ethiek.

regie: Jan Verheyen - 112 min.

“Overlezen”, het literatuurprogramma van 
De Warande strijkt opnieuw neer in onze 
bib. Jos Geysels (Minister van Staat) en 
Karl Van den Broeck (boekenfanaat 
en “zoon van”) houden weer enkele 
boeken tegen het licht. Peter Terrin (Ako 
literatuurprijs 2012) komt ter plaatse zijn 
laatste boek, “Monte Carlo”, verdedigen 
voor publiek en panel, en Caroline 
Gennez gunt het publiek een kijkje in haar 
boekenkast. Moderator Johny Geerinckx 
leidt alles in goede banen. 

RESERVEREN GEWENST

Achter haar jarenlange vrolijke acteerwerk 
zit een persoonlijk leven waarover de 
Westelse Lea Witvrouwen in haar boek “In 
de coulissen” getuigt. Haar twee inmiddels 
volwassen zonen hebben autisme. Hoe 
ze haar leven lang voor hen zorgde en er 
verdriet én vreugde mee beleefde, vertelt 
ze openhartig en rechtuit.

Een aangrijpend relaas van een moedige 
en levenslustige vrouw die met vallen en 
opstaan lief en leed beleeft.

donderdag 16 oktober om 20.15 uur

Vlaanderens bekendste radiostem brengt 
haar eerste literaire non-fictieboek in 
woord en beeld tot leven. 

Zij verhaalt de zwerftocht van twee 
vrouwen Adela en Helena door een 
continent in oorlog, de groote oorlog 
1914-1918. Een ongewoon en indringend 
portret van twee moeders.

Marina is deels gebaseerd op het jonge 
leven van Rocco Granata met Matteo 
Simoni en Evelien Bosmans in de 
hoofdrollen. 

Het Italiaans jongetje volgt in de jaren 
50 zijn vader naar België, waar die als 
mijnwerker een beter bestaan hoopt 
op te bouwen. Maar hij heeft andere 
toekomstplannen dan de mijn en gaat op 
zoek naar zichzelf en de liefde. 

regie: Stijn Coninx - 118 min. RESERVEREN VERPLICHT RESERVEREN GEWENST

Kasteelpark 5, 2260 Westerlo, 014 54 94 62
info@bibwesterlo.be www.bibwesterlo.be

donderdag 
6 november

 om 20.15 uur

donderdag 6 november om 20.15 uur

vrijdag11 juli 
om 22 uur

toegang gratis - bar vanaf 21 uur
op het voorplein van het gemeentehuis

westels volksfeest 

met

openluchtfilm 

in het kader van 

Vlaanderen Feest
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vrijdag 8 augustus om 21.30 uur
bar vanaf 20.30 uur

toegang gratis

op het voorplein van het gemeentehuis

openluchtfilm

donderdag 
23 oktober 

om 20.15 uur


