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 Kerststallen
in de SINT-BAVOKERK (Centrum)
van zaterdag 14 december tot woensdag 8 januari
Verlichte kerststal in de kerk. Dagelijks te bezichtigen van 9 tot 16 uur.

ORGANISATIE: Kerkraad Sint-Bavo

naast de KERK SINT-ANTONIUS-ABT  
(Oosthoven)
van woensdag 18 december tot dinsdag 7 januari
Kerststal met levende dieren. De ganse dag open, 
verlicht tot 22 uur.

ORGANISATIE: Kerkraad Sint-Antonius-Abt en KWB 
Oosthoven

aan de KERK ONBEVLEKT HART VAN MARIA (Zwaneven)
van vrijdag 20 december tot maandag 6 januari
Kerstpaneel op het grasveld aan de kerk, verlicht van 17 tot 22 uur.

ORGANISATIE: Kerkraad en Parochieteam Onbevlekt Hart van Maria

op het DORPSPLEIN (aan het gemeentehuis)
van zaterdag 14 december tot en met maandag 6 januari
Kerststal met levende dieren, open en verlicht tot 21 uur. Om 21 uur wordt de 
kerststal afgesloten. De beelden zijn gemaakt door leerlingen van VIBO De Brem.

ORGANISATIE: KWB Oud-Turnhout

op het terras van brasserie CORSENDONKS HOF, Corsendonk 2 
van woensdag 11 december tot dinsdag 7 januari
dagelijks vanaf 12 uur, behalve op woensdag en donderdag

Ambachtelijk gemaakte kerststal met levensgrote beelden en levende dieren, 
verlicht van 18 tot 22 uur. Langs de terraspoort kan je gratis de stal bezichtigen. 
Op maandag en dinsdag tussen 14 en 17 uur krijgt elke bezoeker een gratis kerst-
gebakje aangeboden in de brasserie.

ORGANISATIE: Corsendonks Hof, Corsendonk 2
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KERSTTAFEREEL in de tuin van familie Peeters, Wezelakkers 113
van dinsdag 17 december tot en met maandag 6 januari

•• maandag tot en met zaterdag: 17 tot 21 uur
•• zondagen, kerstdag en nieuwjaarsdag: 14 tot 22 uur

In het tuinhuis staat een volledig kersttafereel met 
meer dan 300 miniatuurbeelden uit Spanje, op een 
tafel van 14 meter lang. In de tuin is er een levens-
grote kerststal met 70 beelden. De tuin is vanaf 
17 uur verlicht met 20.000 lichtjes. De toegang is 
vrij en gratis.

ORGANISATIE: Familie Peeters, Wezelakkers 113

 Feestinkopen  
in eigen gemeente

bij de lokale middenstand

Het wordt een sfeervolle kerst in Oud-Turnhout, want de 
lokale handelaars rollen de rode loper uit voor iedereen. 
Sprookjesachtige lichtjes, culinaire lekkernijen en prachti-
ge etalages zorgen voor een heerlijk kerstgevoel.

Heel december kan je sparen voor prijzen bij de winkeliers. 
Vraag naar je spaarkaart bij een van de deelnemende 
handelaars en bezorg deze kaart ingevuld terug voor 
5 januari. Wil je weten welke handelaars deelnemen 
en wat er te winnen valt? Kijk op de Facebookpagina 
“Shoppen in Oud-Turnhout” of in de etalage van voorheen 
Beenhouwerij Van Nijlen voor alle info.

Zondag 22 december openen veel winkels hun deuren  
van 13 tot 17 uur voor extra gezellige kerst- en eindejaarsaankopen.  
Wie weet komt de kerstman wel op bezoek!

koop
deze feestperiode

lokaal
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 Originele kerstgeschenken  
 voor het goede doel

Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43
maandag tot en met zaterdag: 13 tot 17 uur - zondag: 11 tot 18 uur 

Ben je op zoek naar een leuk en duurzaam 
geschenkje voor je vrienden, familie of kinde-
ren? Kom dan eens kijken in het winkeltje van 
het bezoekerscentrum. Je vindt er geschenk-
verpakkingen, Gageleer, jenever uit de streek, 
Lieremanhoning, Lieremanpralines en andere 
lekkere streekproducten. Verder is het winkeltje 
gespecialiseerd in alle mogelijke vogelvoe-
dersystemen en vogelvoer, … Je vindt er ook 
boeken over de natuur, spelletjes voor kinderen 
en veel meer.

De opbrengst van het winkeltje wordt integraal gebruikt voor het aankopen van nieuwe 
natuur en komt de natuur in jouw buurt ten goede.

ORGANISATIE: Natuurpunt De Wulp en Bezoekerscentrum Landschap De Liereman

 KABo!-Boom om van te snoepen
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43
zondag 8 december tussen 13.30 en 16 uur

Lekker zeg, een boom om van te snoepen! Kom je 
een handje helpen? Samen met het creatieve 
knutselteam van Landschap De Liereman toveren 
we een gewone boom om tot een prachtige 
voederkerstboom. Zo wordt het voor de vogeltjes 
en de eekhoorntjes rond het bezoekerscentrum 
een waar eetfestijn tijdens de kerstdagen. Deze 
bijzondere voederkerstboom zorgt voor uren 
kijkplezier voor de bezoekers. Deelname is gratis, 
vooraf inschrijven is niet nodig.

ORGANISATIE: Natuurpunt De Wulp en  
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
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 Eindejaarstentoonstelling  ‘Geworteld’
Luc Bortels en John Dondeyne
Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46
7 december tot en met 5 januari

•• donderdag tot en met zondag van 13.30 tot 17 uur - andere dagen op afspraak
•• vrije toegang

Luc Bortels (+2019), alias Elbee, werkte voornamelijk in wortelhout van appelbomen. 
Sinds 1994 zocht hij naar expressieve en suggestieve vormen in wortels. Met groot 
respect voor de oorspronkelijke structuur accentueerde, sneed en polijstte Elbee opdat 
de oorspronkelijke vorm nog sterker op de voorgrond zou komen. Die beleving vertaal-
de zich in unieke beelden, soms figuratief en anekdotisch, soms abstract en tijdloos. 

John Dondeyne schreef poëzie bij de beelden. Kunstwerken en 
brochure worden verkocht ten voordele van kankerbestrijding.

ORGANISATIE: Hofke van Chantraine vzw

INFO: 014 47 94 94 - info@hofkevanchantraine.be

 Kerstmarkt
op het Dorpsplein aan de kerststal
zaterdag 14 december van 15 tot 22 uur

Naar jaarlijkse gewoonte wordt half december het Dorpsplein omgetoverd tot een 
gezellige kerstmarkt. De sfeervolle aankleding, de geur van kerstgroen, de kleurige 
verlichting en talrijke kerstkraampjes zorgen voor een warme kerstsfeer.

Kom genieten van een glas glühwein, een fruitjenevertje of een tas warme chocomelk. 
In de kerstkraampjes vind je leuke cadeautjes of lekkere geschenkjes. Ideaal om in 
kerststemming te komen. Muziekvereniging Oud-Turnhout ‘MUZO’ treedt op om 18 uur.

Bij slecht weer vindt de kerstmarkt plaats in gemeentelijke basisschool Salto, ingang Van der 
Bekenlaan, vlakbij het Dorpsplein.
Alle opbrengsten gaan naar diverse goede doelen: Artsen Zonder Grenzen, Biograav, Bond 
Zonder Naam, Bikas Belgium, Amigos de Mano a Mano Bolivia, Gezondheidsraad, The Reds 
for Muco, The Reds for Duchenne, Heemkundekring Corsendonca, Imani Belgium vzw, Muco 
for Life, Oxfam Wereldwinkel, vzw Samen, Pompoenerie, Poezemoeders.

ORGANISATIE: KWB Oud-Turnhout met medewerking van Toerisme Oud-Turnhout
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 Jinglerun kerstmannenloop
vertrek en aankomst op het Dorpsplein, op de kerstmarkt
zaterdag 14 december om 19 uur
Deze kerstmannenloop langs en door historische en bekende gebouwen in Oud- 
Turnhout is allesbehalve een wedstrijd. Het is een loop in de kerstsfeer met gezelli-
ge kerstverlichting. Een evenement in een uniek kader, prachtig om mee te maken!

Vertrek en aankomst op het dorpsplein. De afstand is beperkt tot +/- 5 km zodat 
iedereen kan deelnemen. 

Deelnameprijs bedraagt 7 euro. Inbegrepen: kerstmuts, verrassing onderweg en 
drankje achteraf. Inschrijven kan via www.kwb.be/afdeling/oud-turnhout of via 
jinglerunot@gmail.com. Info via jinglerunot@gmail.com of Facebook ‘Jinglerun’.

ORGANISATIE: KWB Oud-Turnhout met de steun van 
Toerisme Oud-Turnhout en Sportpromotie vzw
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 Kinderkerstfeest
OC De Djoelen, Steenweg op Mol 3
zondag 15 december van 13.30 tot 17.30 uur
Voor kinderen tot 12 jaar. De kerstman komt langs, mét verrassingen. Een clown zorgt 
voor leuke animatie, er is een springkasteel en de kinderen kunnen zich laten grimeren. 
Ook ouders, grootouders, ... zijn van harte welkom!

Deelnemen kost 2 euro per kind. Inschrijven kan tot 10 december:
•• Monique Van Gestel - 0496 82 15 31
•• Tony Aerts - 0486 96 37 91
•• Agnes Aerts - 0477 84 76 55 - agnesje32@hotmail.com

ORGANISATIE: Viva, SVV en Curieus

 Adventbezinning
GC De Heischuur, Schuurhoven 2
zondag 15 december van 14.30 tot 17 uur
Onder de titel “Feest van hoop” brengt Zangkoor De Lier een sfeervol kerstconcert, 
waarbij de muziek wordt afgewisseld met zinvolle teksten, die stof tot nadenken ople-
veren. De toegang is gratis, de koffie of thee met versnaperingen ook. Welkom!

ORGANISATIE: Zangkoor De Lier

 Laat Landschap De Liereman je verwarmen
Winterbar aan het bezoekerscentrum
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43
vrijdag 20 december, 17 januari en 14 februari van 17 tot 23 uur
Nood aan een beetje warmte tijdens de koude wintermaanden? Kom dan naar de 
winterbaravonden van Landschap De Liereman. Kom je verwarmen aan een knis-
perend kampvuur en deugddoende dranken. Tijdens de winterbar van 17 januari 
kunnen gezinnen deelnemen aan een leuke driekoningenzoektocht in het Bos van Bo. 
De opbrengst van de winterbaravonden gaat naar het in stand houden van de kievit in 
en om Landschap De Liereman. 

ORGANISATIE: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
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 Openlucht - kerstviering
aan de kerststal op het Dorpsplein
dinsdag 24 december om 20.30 uur
De traditionele openlucht-eucharistieviering onder leiding van pater Christiaan, 
met veel live gezongen kerst- en sfeerliederen en bezinningsteksten.

•• 20.30 uur: live kerst- en sfeerliederen
•• 21.00 uur: kerstviering

Muzikale ondersteuning door Marc Dex en anderen.

ORGANISATIE: comité Kerstviering

 Kerstvieringen in de parochiekerken
dinsdag 24 december - KERSTAVOND
19.00 uur   Sint-Bavo kerstviering 
19.00 uur Onbevlekt Hart van Maria kerstgezinsviering met kinderkoor met als  
  thema ‘Kerst voor groot en klein!’

woensdag 25 december - KERSTDAG
9.00 uur Sint-Antonius-Abt kerstviering met Sint-Antoniuskoor  
  na de viering drankje in de kerk
10.15 uur Onbevlekt Hart van Maria kerstviering met Zwaneven Kantorij en  
  Kamerorkest

Kerstwens in de Sint-Antoniuskerk
dinsdag 25 december na de kerstviering van 9 uur
Na de kerstviering kunnen de aanwezigen gezellig babbelen met  
een drankje in de kerk.

ORGANISATIE: Kerkraad en Parochieteam Sint-Antonius-Abt
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 Kerstvieringen in de Protestantse Kerk
Protestantse Kerk, Steenweg op Gierle 188 te Turnhout 
dinsdag 24 december om 22 uur
Kerstavonddienst. Kom luisteren naar bekende advent- en kerstliederen en zing zelf 
ook mee.

woensdag 25 december om 10 uur
Kerstochtenddienst voor jong en oud. Een dienst met internationale kerstliederen en 
speciale aandacht voor de aanwezige kinderen. Na afloop kan nagepraat worden met 
een kopje koffie en wat lekkers.

ORGANISATIE: Protestantse Kerk van Turnhout 

 U zijt wellekome
in de Sint-Bavokerk (Centrum)
donderdag 26 december van 19 tot 20 uur
Voor de vierde maal organiseert het Davidsfonds deze samenzang van gekende en 
minder gekende kerstliederen voor de hele familie. Een echte belevenis in een sfeer-
volle kerstkerk, met kerststal en brandende kaarsen. Na de zang wordt er een drankje 
aangeboden.
Iedereen is uitgenodigd om de kerstperiode op deze manier af te sluiten. Gratis, vooraf 
inschrijven is niet nodig. Een vrije bijdrage voor de verborgen armoede in Oud-Turn-
hout is altijd welkom.

ORGANISATIE: Davidsfonds Oud-Turnhout
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 Winterwandeling ‘Tussen Laks en Doolhof’

vertrek en aankomst: om 13.30 uur aan de brug over de Aa, De Laks, 
Oud-Turnhout
zaterdag 28 december
Ieder jaar, in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar, trekken we er op uit om al 
wandelend een stukje van Oud-Turnhout te ontdekken. Dit jaar verkennen we het 
noorden van Oosthoven. 

Vertrekken doen we aan De Laks. Deze naam, waarschijnlijk afgeleid van het 
woord ‘laak’ met de betekenis van ‘beek’, verwijst niet enkel naar de straat, maar 
ook naar het gebied errond. Van daaruit trekken we naar Den Doolhof. Dit bosre-
servaat omhelst een ouder gebied met parkbos en vroeger kleiwinningsgebied, 
en gronden met jongere begroeiing van bomen en grassen.

Daarna wandelen we verder langs het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en 
passeren we de pittoreske jachthaven Het Gevaer, de ruïnes van Steenfabriek Het 
Noorden, de Overzet De Liereman-Ravelse Bossen tot in het landelijke De Laks.

Naar goede gewoonte is er halfweg een gezellige pauze met een hapje en een 
hartverwarmend drankje. Deelname is gratis, voorinschrijving is niet nodig.  
Wandelschoenen zijn aanbevolen, honden kunnen aan de lijn mee.

ORGANISATIE: S-Sport Senioren en Toerisme Oud-Turnhout

INFO: 014 47 94 94 - toerisme@oud-turnhout.be

 Nieuwjaarswandeling
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43 
woensdag 1 januari van 13.30 tot 16 uur

Zet het nieuwe jaar goed in met een gezonde 
wandeling. Een gids neemt je graag mee door 
het steeds verrassende natuurgebied. Vertrek 
om 13.30 uur aan het bezoekerscentrum. Na de 
wandeling kan je je heerlijk opwarmen met 
een warme chocomelk of jenever. Deelname is 
gratis. Zorg voor aangepast schoeisel. Honden 
kunnen helaas niet mee.

ORGANISATIE: Natuurpunt De Wulp
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 Driekoningen zingen
op het Dorpsplein aan de kerststal
maandag 6 januari van 15.30 tot 18.30 uur
De rondtrekkende en zingende kinderen worden aan de 
kerststal warm onthaald met pannenkoeken en chocomelk.

ORGANISATIE: KWB Oud-Turnhout en Femma Centrum

 Ophaling kerstbomen
dinsdag 7 januari en woensdag 8 januari
Leg je kerstboom dinsdagmorgen om 7.30 uur naast de openbare weg. Is jouw kerst-
boom dinsdag nog niet opgehaald? Geen probleem, woensdag (en eventueel later) 
wordt er verder opgehaald.

Gelieve potten en alle versiering uit de kerstbomen te verwijderen. Er wordt geen ander 
(groen)afval meegenomen.

 Nieuwjaarsdrink met inwoners
Sporthal van Sportpark De Hoogt, De Hoogt 20
zondag 12 januari van 11 tot 13 uur
Samen blikken we terug op 2019 en kijken we vooruit met wensen voor 
het komende jaar. Dit jaar niet in openlucht in Jeugdcentrum Zweepes 
Ven, maar wel binnen in Sportpark De Hoogt!  
Sportmonitoren van de sportdienst zorgen voor leuke activiteiten voor 
de kinderen. Van 10.30 tot 13.30 uur rijden pendelbussen op vaste 
trajecten zoals vorige jaren. Routes en opstapplaatsen vind je begin 
januari op www.oud-turnhout.be en in de gemeentelijke gebouwen.

ORGANISATIE: gemeentebestuur Oud-Turnhout



Uitgave: Communicatiedienst en Toerisme Oud-Turnhout 
v.u.: Bob Coppens, burgemeester, gemeentehuis, Dorp 31, Oud-Turnhout

 Feestweekend Sint-Antonius

17, 18 en 19 januari
De eerste zondag na 17 januari wordt naar jaarlijkse traditie Sint-Antonius Abt, 
de patroonheilige van de parochie Oosthoven, gevierd. Sinds enkele jaren worden 
ook op vrijdag en zaterdag activiteiten georganiseerd die in het teken staan van 
Sint-Antonius Abt.

vrijdag 17 januari
•• Sint-Antonius Ommegang
•• Quiz ‘Wie wordt het slimste varken 

van Oosthoven?’ om 20 uur

zaterdag 18 januari
Dansavond ‘De Nacht van de scheve 
paters’ vanaf 20 uur

zondag 19 januari - SINT-ANTONIUSVIERING MET DIEREN- & PAARDENZEGENING
Na de eucharistieviering van 10.30 uur vindt op het kerkplein een zegening plaats 
van paarden, honden en tractoren. Daarna worden de geofferde gaven per opbod 
verkocht aan de ingang van de kerk. Voor de kinderen gooien roepers Medard de 
Witte en Jan Van Gestel snoepgoed in het rond. 

In de namiddag kan je op de parking genieten van een hapje en een drankje, aan-
geboden door Oud-Turnhoutse verenigingen. 

ORGANISATIE: Toerisme Oud-Turnhout vzw, Jan VERHEYEN Media en  
 communicatie, Sportpromotie EVA vzw, LRV Sint-Bavo vzw.

INFO: •  dierenzegening & verkoop geofferde gaven:  
  Jan Van Gestel - 014 72 09 84 - jan.v.gestel@telenet.be 
 •  wandeling met de dieren en soep à volonté:  
  Ann Verhoeven - 0495 22 19 66 - ann.verhoeven@telenet.be 
 •  activiteiten op de parking:  
  Luc Dierckx - 0478 69 25 14 - eastgardendrinks1@gmail.com


