
Willemsfonds
Tiendaagse

van het Woord

TIEN DAGEN
TAALGENOT 
14.10 - 23.10.2017

Beste cultuurliefhebber,

Bij het Willemsfonds staat taal centraal, en zeker tijdens de Tiendaagse 
van het Woord. Van zaterdag 14 tot en met maandag 23 oktober kan je in 
14 gemeentes en steden deelnemen aan activiteiten die ‘het woord’ in al 
zijn verschijningsvormen aan bod brengen. Lezingen, voordrachten, thea-
tervoorstellingen, een wedstrijd of een zoektocht, ... 
Het kan niet op!

We zetten de Tiendaagse van het Woord op 13 oktober feestelijk in met de 
vooropening van ons literair festival Het Betere Boek. Tijdens dit festival 
focussen we dit jaar op Rusland, het land van paradoxen. 
We doen ook een extra inspanning voor debuterende auteurs: we geven 
hen een podium en reiken De Bronzen Uil uit aan de beste Nederlandsta-
lige debuutroman van 2017. 

Nieuwsgierig? Blader door deze activiteitenkalender en geniet deze 
herfst mee van het letterenfeest van het Willemsfonds. 

Veel plezier!
Het Willemsfonds-team

PROVINCIE 
ANTWERPEN Ons aanbOd vOOr jOu:

MORTSEL
Comedy

19.10.2017, 19u30
Nieuwe voorstelling van Philip Geubels ‘Taboe’ in het 
Antwerps dialect.
• deelnameprijs: 8 euro
• lOcatie: zaal Kaleidoskoop, Molenstraat 50, Mortsel
• infO: Lisette De Clercq, 0497-43 44 07
lisenguy@telenet.be

MOL
Boeken, BaBBels en BuBBels

23.10.2017
Al het vierde jaar op rij, reikt Willemsfonds Mol prijzen uit 
in het kader van de boekenwedstrijd ‘De Bronzen Uil’. De 
Bronzen Uil is de prijs die door Willemsfonds algemeen 
bestuur jaarlijks toegekend wordt aan het beste Neder-
landstalige romandebuut van het voorbije jaar.

Voor de feestelijke toets- op de prijsuitreiking mogen 
we ook dit jaar rekenen op de steun van leerlingen van 
Rozenberg S.O.. Samen met dichteres Wivine Vanmeche-
len van het Mols Poëzieatelier brengen zij een verfijnde 
compilatie van eigen poëzie met muzikale kersen op de 
feesttaart. Zanger en gitarist Lieven Van Vaerenbergh, lid 
van het Gompels Genot en van het Mols Poëzieatelier, 
brengt speciaal voor ons eigen vertalingen op gekende 
melodieën van Franse chansons.
Greet Van Tiggelen, onze sympathieke ‘Ambassadeur van 
Cultuur’, is presentator van de avond.
Zij won eerder dit jaar de ‘Prijs Cultuurorganisator 2017 
van de gemeente Mol’!
 
Na de prijsuitreiking is er tijd om samen na te genieten bij 
een hapje en een drankje.

SCHOTEN-VOORKEMPEN
monoloog

14.10.2017, 20u00
Een beklijvend verhaal over de zeldzaam overgebleven au-
tochtonen in een achtergestelde multiculturele wijk in een 
grootstad. Tata, de Zigeuner, een Hongaarse straatmuzi-
kant, vertelt het drama dat de wijk voorgoed veranderde.
• deelnameprijs: 9 euro voor leden en 12 euro voor niet-
leden 
• lOcatie: Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, Schoten
• Info: Luc Verhulst, 0475-66 33 48
verhulst_co@hotmail.com

PROVINCIE 
LIMBURG Ons aanbOd vOOr jOu:

DIEPENBEEK
mIddeleeuwse lIederen In woord, Beeld en klank

23.10.17, 20u00

Klassieke muziek beluisteren met Rose-Marie Hendrikx. 
In 1803 werd De Carmina Burana, een manuscript uit 
de 12de en 13de  eeuw, in de abdij van Benediktbeuern in 
Beieren gevonden. De ontluikende natuur, kritiek op de 
wereldlijke en kerkelijke overheid en verheerlijking van 
het vrije leven vol drank, gokspelen, seks en liefde waren 
de belangrijkste thema’s in deze meer dan 200 liederen. 
De dichters waren middeleeuwse straatartiesten, de zo-
genaamde vaganten, studenten en losbandige paters.
• deelnameprijs: 10 euro per persoon, drankje inbegrepen
• lOcatie: Vergaderzaal 1, de Plak, Servaasplein 14, Die-
penbeek
• infO: Willy Blendeman, 0476-78 99 91
willy.blendeman@euphonynet.be

Na hun succesromans ‘Moord in Tongeren’ (2015) en ‘Si-
nistere verhalen uit Tongeren’ (2016) geven Pim Lakay en 
Jo Gillissen dit jaar hun derde roman ‘Kasteelmoord in 
Tongeren’ uit bij Willemsfonds Tongeren. Beide auteurs 
zijn Willemsfondsers in hart en nieren. Zij stellen op 19 
oktober hun nieuwe boek voor. 
• deelnameprijs: gratis
• lOcatie: Bibliotheek Tongeren in het Cultureel Centrum 
de Velinx, Dijk 111, Tongeren
• infO: Lutgart Voets, 0472-69 33 81
wf.tongeren@skynet.be
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Activiteiten buiten de 
Tiendaagse

Verschillende afdelingen 
organiseren een activiteit in 
het kader van de Tiendaagse 
van het  Woord maar buiten 
de geplande kalender. Deze 
activiteiten vind je in Rechtuit 
bij de afdelingsactiviteiten. 

PUTTE BEERZEL
lezIng

23.10.2017, 19u00
Lezing ‘De wonderen van de wereld - Internet of Things’ 
door Paul Van Hoof.  The Internet of Things? Wat is dat 
nu eigenlijk? Laten we dit samen ontdekken aan de hand 
van voorbeelden uit het dagelijks leven met passend 
beeldmateriaal. Zelfrijdende auto’s en drones zijn on-
dertussen geen sciencefiction meer. De mogelijkheden 
van deze vooruitgang zijn oneindig en de impact die dit 
zal hebben op ons leven zal de wereld en de mensheid 
beïnvloeden. Ook de geneeskunde maakt grote revoluties 
mee. Maar wat met de ethische kwesties? Willen we dat 
onze gedachten worden gelezen door sensoren en worden 
omgezet in tekst in welke taal dan ook? 
• deelnameprijs: gratis
• lOcatie: Dienstencentrum Lijsternest, 2580 Putte
• infO: Paul Van Hoof, paulvanhoof@telenet.be

DEURNEN 
wIlly vandersteen, de meesterlIjke 
meesterverteller

17.10.2017, 20u00
In deze buitengewoon illustratieve lezing vertelt stripjour-
nalist Geert De Weyer over leven en werk van Willy Van-
dersteen, de grootmeester van de Vlaamse strip: Suske 
en Wiske, Robert en Bertrand, Bessy, de familie Snoek, 
Prinske, Karl May, Safari en zijn geliefde De Geuzen. Hij 
vertelt waarom - en vooral hoe - de bekende Vlaamse 
stripmaker zijn Suske en Wiske-figuren aanpaste op vraag 
van Hergé voor het blad Tintin/Kuifje. Geert De Weyer is 
volgens de Nederlandse kwaliteitskrant NRC de meest 
invloedrijke striprecensent van de Benelux.
• deelnameprijs: 10 euro, voor kinderen/leerlingen is de 
inkom gratis 
• lOcatie: Koninklijk Atheneum Deurne, Frank Craey-
beckxlaan 22, Deurne
• infO: Freddy Lorent, 0477-90 19 11
freddy.lorent@skynet.be

Iedereen is van harte welkom!
• deelnameprijs: gratis
• lOcatie: Bibliotheek Mol (leeszaal 1ste verdiep), Molen-
hoekstraat 2, Mol
• infO: Véronique Verhaest, 0496-08 30 71
veronique.verhaest@telenet.be

TONGEREN
BoekvoorstellIng

19.10.17, 20u00

PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN Ons aanbOd vOOr jOu:

MOERBEKE-WAAS
toneelvoorstellIng kosmopolIs

14.10.2017, 19u00
Toneelvoorstelling met inleidende uiteenzetting. Kos-
mopolis is het verhaal van een spectaculaire val: op één 
beursdag verdampt het immense kapitaal van Eric Packer. 
Toen de Amerikaanse auteur Don Delillo zijn roman 
Kosmopolis in 2003 publiceerde, werd het boek als een 
doemscenario gelezen.
• deelnameprijs: 18 euro leden, 21 euro niet-leden
• lOcatie: Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 
Antwerpen
• infO: Rudy Van Megroot, 0476-48 42 05
rudyvanmegroot@skynet.be

170713Brochure10daagse.indd   1 21/08/2017   14:13:55



Ook dit jaar vormt ons literair festival Het Betere Boek de 
aftrap van de Tiendaagse van het Woord. 
Tijdens deze editie focussen we samen met Ruslandken-
ner en curator Johan de Boose op Rusland, het land van 
paradoxen. Exact 100 jaar geleden vond daar een revolutie 
plaats die de geschiedenis grondig heeft bepaald ook die 
van ons. Intussen is Rusland een nieuwe eeuw ingegaan 
met een compleet andere koers, of misschien juist niet. 
Het Betere Boek stelt daarom gasten centraal die een 
brug slaan tussen de Russische cultuur en de onze. 

Tweedaags fesTival op nieuwe locaTies

Dit jaar strijken we neer op twee nieuwe locaties in Gent: 
NEST, de oude stadsbib aan de Zuid, en de Minard-

HET BETERE BOEK
vrijdag 13 okTober, 20-21u30 
ZaTerdag 14 okTober, 14-20u00
nesT (oude sTadsbib aan de Zuid) en Minardschouwburg, genT

schouwburg. 
Het festival opent op vrijdagavond 13 oktober met de 
monoloog ‘Bloedgetuigen’, gebracht door Johan de Boose 
en gebaseerd op zijn gelijknamige roman. Bloedgetuigen 
vertelt het verhaal van drie personages tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en speelt zich grotendeels af in Rusland. 
Op zaterdag 14 oktober wisselen gesprekken, verhalen, 
vertalingen, poëzie, muziek en film elkaar af. Zo kan je 
interviews met onder andere Catherine Merridale, Kirill 
Medvedev, Aleksandr Skorobogatov, Emmanuel Waege-
mans, Willem Weststeijn, Koen Schoors en Pieter Bou-
logne bijwonen. Nina Mouravi, Miriam Vanhee en Aleksey 

Yudin dragen poëzie voor en ook de video-installatie van 
Chantal Akerman ‘D’Est: Au bord de la fiction’ wordt ver-
toond. In een speciaal luik over Jan Fabre staan we onder 
andere stil bij zijn tentoonstelling in de Hermitage, het 
Winterpaleis in Sint-Petersburg. 

Het volledige programma van Het Betere Boek vind je terug op 
www.hetbetereboek.be. Ook je tickets bestel je daar online. 

Volg Het Betere Boek op Facebook voor alle laatste nieuwtjes 
over het festival: www.facebook.com/hetbetereboek.  
Twitter: https://twitter.com/hetbetereboek.

BRUGGE & BRUGS OMMELAND
lettergeknetter
18.10.2017, 20u00
Programma van Joris Denoo waarin letteren knette-
ren, warme woorden gewikt en bevlogen worden en het 
publiek zijn zinnen krijgt. Hooikoorts, salmonella, kerst-
koorts, paaseierensmelting, engelen, vreemde voorvallen, 
verloren voorwerpen, gewelddagige schildpadden, slimme 
kiekens: het kan allemaal de revue passeren in proza en 
poëzie, column en sneldicht, interactief met het publiek 
via taalspellen.
• deelnameprijs: 4 euro leden, 6 euro niet-leden
• lOcatie: VC De Sleutelbrug, Beenhouwerstraat 1, Brugge
• infO: Brugge: Katrien Dotselaere, 0477-59 17 94
katrien.dotselaere@telenet.be 
Brugs Ommeland: Hendrik Demol, 0477-30 53 59
hendrik@demol.com 

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN Ons aanbOd vOOr jOu:

KUNST-WIJS
Cursus dIaleCtologIe

16.10 en 23.10.2017, 18u30-20u30
Wil je weten waar onze gemeentenamen vandaan komen? 
Volg dan deze cursus! Al sinds eeuwen geven mensen 

OOSTENDE
lettergeknetter

19.10.2017, 14u30
Joris Denoo (digi-afko: Sjors DNO) presenteert zijn an-
derhalfuurprogramma waarin letteren knetteren, warme 
woorden gewikt en bevlogen worden en het publiek zijn 
zinnen krijigt. Hooikoorts, salmonella, kerstkoorst, paas-
eierensmelting, engelen, vreemde voorvallen, verloren 
voorwerpen, gewelddagige schildpadden, slimme kiekens: 
het kan allemaal de revue passeren in proza en poëzie, 
column en sneldicht, interactief met het publiek via taal-
spellen.
• deelnameprijs:  5 euro leden en UPV leden, 
5,5 euro Fakkelklub, 6 euro niet-leden. Dit is een UitPas 
activiteit. Gratis tombala: 2 exemplaren van de winnaar 
van de Bronzen Uil worden verloot onder de aanwezigen.
• lOcatie: VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende
• infO: Sonja De Craemer, 059-80 210 41
sonja.decraemer@skynet.be

ROESELARE
BoekvoorstellIng

17.10.2017, 19u00
Het boek ‘West-Vlaams schuimend erfgoed anno 2017’ be-
vat de omschrijving van alle West-Vlaamse brouwerijen en 
bieren anno 2017. Het is het jaarboek van de West-Vlaam-
se Gidsenkring. De geschiedenis van schuimend erfgoed 
1800-2017 en de basismethode om bier te brouwen zijn 
twee extra luiken. Na de voorstelling door biersommelier 
en thuisbrouwer Belinda Eelbode – hoofdauteur van het 
boek en bestuurslid van Willemsfonds Roeselare – wor-
den enkele biertjes geproefd. Hoe je dit het beste doet, 
komt ook aan bod tijdens deze avond.
• deelnameprijs: gratis
• lOcatie: De Zondvloed, Noordstraat 53, Roeselare
• infO: Belinda Eelbode, 0476-29 34 61
info@beertotaste.be (via firma Beer to Taste)

KUURNE
fort d’ amour
17.10.2017, 19u30
Poëzie- en pianomoment met Isabelle Vandemaele (poë-

sTeM op jouw favorieTe debuuTroMan

Midden september maken we de zes genomineerden voor 
De Bronzen Uil 2017 bekend. Vanaf dan kan je op 
www.hetbetereboek.be stemmen op jouw favoriete 
debuutroman van het jaar. Je maakt dan kans op een 
boekenpakket met de zes genomineerde boeken. Op Het 
Betere Boek stellen de zes genomineerden hun boek voor 
tijdens een duo-interview. Op het einde van de dag worden 
De Bronzen Uil en Publieksprijs De Bronzen Uil uitgereikt. 

korTing voor willeMsfondsleden

Natuurlijk krijg je als Willemsfondslid korting bij aankoop 
van jouw ticket voor Het Betere Boek. Dit jaar werken we 
met een voorverkooptarief. Daarmee scoor je dus nog een 
extra korting! Genoeg redenen om nu meteen een ticket 
te bestellen via www.hetbetereboek.be. 
de ticketprijzen zijn:
Voorverkoop 
Ticket vrijdag: € 10 – € 8* 
Ticket zaterdag: € 17 – € 15* 
Combiticket: € 25 – € 20*
Aan de kassa
Ticket vrijdag: € 12 – € 10* 
Ticket zaterdag: € 19 – € 17*
Combiticket: € 30 – € 25*

*Kortingstarief voor leden van het WF, mensen met een UiTPAS en 
studenten op vertoon van hun lidkaart, UiTPAS of studentenkaart aan de 
kassa. Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Kinderen t.e.m. 14 jaar gratis.

namen aan de plaatsen uit hun omgeving. Plaatsnamen of 
toponiemen zijn vaste verwijzers naar plekken in het land-
schap. Voor het modern taalgevoel zijn plaatsnamen be-
tekenisloze etiketten. Bij het gebruik van de namen Ieper 
of Kortrijk vragen we ons geen ogenblik af of daar beteke-
nisdragende woorden achter schuilen. Toch gaan al onze 
plaatsnamen terug op elementen uit de gewone woorden-
schat die gangbaar was op het moment van hun ontstaan. 
We gaan de woorden en woorddelen waaruit de naam is 
opgebouwd identificeren en op die manier doordringen 
tot de oorspronkelijke betekenis van de naam.  Lesgever 
van dienst is prof. dr. Magda Devos. In samenwerking met 
Dialectengenootschap Bachten De Kupe.
• deelnameprijs: 30 euro leden. 35 euro niet-leden. Inclu-
sief een syllabus en een koffie, thee, water of biertje
• lOcatie: Hotelschool Ter Duinen, Houtsaegerlaan 40, 
Koksijde (dorp)
• infO: Suzy Feys, 058-31 20 85
suzwil@skynet.be

POPERINGE

14.10.2017
taalspelletjes

Taalspelletjesnamiddag met Scrabble. En RummiKub voor 
de cijferliefhebbers. Tussen de spelletjes door verwennen 
we je met een koffie en een pannenkoek.
• deelnameprijs: 5 euro, koffie en pannenkoek inbegrepen
• lOcatie: Bistro De Bres, Veurnestraat, Poperinge
• infO: Marie-Claire Tylleman, 0475-33 89 59
marie-claire.tylleman@telenet.be  

zie) en Dimer Geedts (piano). Een selectie uit de mooiste 
liefdespoëzie en andere zinnenstrelenden verhalen. Een 
must voor alle romantische zielen!
• deelnameprijs: 3 euro
• lOcatie: Bibliotheek, Boomgaardstraat 85, Kuurne
• infO: Hilde Deloddere, 0496-92 05 66
hilde@cs-k.be

Lees in Rechtuit een interview met Johan de Boose

Literair Festival

HET 
BETERE 
BOEKGent 

 NEST (Oude Bib)
 & Minardschouwburg

www.hetbetereboek.be
EEN ORGANISATIE VAN 

WILLEMSFONDS

13 & 14 
OKTOBER 
2017
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