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UITNODIGING
WARME STAD TURNHOUT
27 FEBRUARI 2017
Graag nodigen de Stad Turnhout en LOGO Kempen 
alle geïnteresseerden uit op een Warm Aperitief om 
kennis te maken met Warme Stad Turnhout. 
Een Warme Stad creëert een ondersteunende 
omgeving voor de jeugd. Ze doet dat met een 
beleid gericht op het versterken van de veerkracht 
van kinderen en jongeren. Als Warme Stad willen 
we een stad zijn waar mensen goed zorgen voor 
zichzelf én voor elkaar. Wat hierin prioritair is, lichten 
we dan ook graag toe. We schieten meteen in actie! 
We ontvangen twee sprekers die vanuit hun ervaring 
heel concreet kunnen vertellen waar zij het verschil 
kunnen maken.

17u30:
Warme ontvangst met een hapje en een drankje 
in de Foyer. Welkomstwoord door burgemeester 
Eric Vos en het belang van Turnhout als warme, 
kindvriendelijke stad.

18u10:
Schepen Peter Segers over het belang van 
veerkracht van jongeren en de 6 strategische 
uitdagingen van Turnhout als Warme stad.

18u20:
Lezing Steven Gielis, Zitdazo vzw: ‘Hoe versterk 
je als ouder de veerkracht van je kind?’
Steven is lector Orthopedagogie en vertelt vanuit zijn jaren-
lange ervaring over het belang van veerkracht voor kinderen 
en jongeren. Hij geeft meteen al enkele praktische handvaten 
mee voor ouders.

19u10:
Muzikaal intermezzo door Ani$
Ani$, Turnhouts jong muzikaal talent op de rand van de 
doorbraak. Ani$ is reeds jaren geïnspireerd met muziek bezig. 
Hij nam in het verleden ook deel aan de Kunstbende, het project 
23 dubbel 0. Hij verrast ons graag met zijn uit het leven 
gegrepen teksten.

19u15:
Stefan Perceval is artistiek leider van theater-
werkplaats HETGEVOLG maar heeft vooral een 
groot hart voor mensen.
 Hij neemt ons mee in zijn zoektocht naar grenzen en talenten 
van mensen. Stefan vertelt hoe hij het verhaal van “de ander” 
een gezicht geeft en dichterbij brengt, hoe de kracht van 
theater en creativiteit helpt om jezelf te ontdekken. 
Een doorleefde getuigenis van zijn ervaringen en dromen.

20u00:
Muzikaal slot verzorgd door Ani$

20u10:
Start feestelijke receptie

PROGRAMMA

WAAR?
Waar?
Foyer van de Futur, 
Wezenstraat 6, 
2300 Turnhout

Inschrijving via: gezondheid@turnhout.be 
of via telefoon: 014 40 96 30
U kan uw aanwezigheid bevestigen tot en met 25 
februari 2017. Deelnemen is gratis!

Bezoek doorlopend onze 
ervaringexpo voor kleine en 
grote geluksvogels! 

Gebaseerd op het boek ‘Geluk 
voor kinderen’ van Leo Bormans en 
geïllustreerd door Sebastiaan Van 
Doninck.


