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De opendeurdagen vallen precies samen met het 
eenjarige bestaan van het filiaal in Oud-Turnhout. 
Je vindt er meer dan 10.000 titels die overzich-
telijk per thema staan gerangschikt. Behoort het 
boek niet tot de collectie en is het nog beschik-
baar bij de uitgeverij, dan wordt het gratis voor 
je besteld. Goed om weten is dat je je cadeau 
altijd mag ruilen en dit in eender welke Standaard 
Boekhandel. 

AUTEURS Op BEZOEK
‘Depressie is niet een einde maar een begin’ luidt 
de titel van het boek van Babs Bruyneel dat ze 
schreef vanuit haar persoonlijke ervaring. Nadat 
ze door een diep dal ging, pakte ze haar leven 
weer vast en greep nieuwe kansen zodat ze nu 
kan zeggen dat ze sterker en gelukkiger uit een 
depressie is gekomen. Met haar boek wil ze een 
hulp en steun betekenen voor mensen met een 
depressie, hun ouders, partners, kinderen en an-
dere betrokkenen. Ze schreef het samen met Ria 
Maes, bekend van de Sara-boeken. Beiden ko-
men het boek zaterdagmorgen 26 oktober (9.30 
uur) persoonlijk voorstellen. Tegelijk kan je er je 
Sara-dagboek laten signeren.
Diezelfde dag (16 uur) stelt Dirk Van der Goten 
zijn nieuw boek ‘Deadline 40’ voor. Dirk is leraar 
aan het Heilig Graf in Turnhout, auteur en vrijwil-
liger bij Kamiano, een restaurant voor zwervers 
en thuislozen. Het boek verhaalt op indringende 
wijze de vriendschap tussen de auteur en Danny, 
een trouwe bezoeker van Kamiano.

GIN, HET HIppE DRANKjE
Gin is de nieuwe koning van de cocktailbar. Er 
gaat geen week voorbij of er wordt een nieuwe 
ginvariant gelanceerd. Welke kies je en met wel-
ke tonic combineer je die best? En wat maak je 
nog meer met gin? Talloze boeken bieden het 
antwoord. Je kan ze uitzoeken tijdens en na de 
demonstratie en workshop van Jochem Nooyen 
van De Cocktailbar (zaterdag 14 uur). 

 
jOMMEKE Op ZONDAG
Stripfiguur Jommeke is al decennia ieders kin-
dervriend. Het jongetje met zijn goudkleurige 
kopje komt in hoogsteigen persoon op bezoek 
op zondagmiddag 27 oktober (vanaf 14 uur). Hij 
signeert albums en gaat graag mee op de foto.

DE TUINDOKTER HOUDT SpREEKUUR
Heeft je gazon last van woelende mollen, roest-
kleurige vlekken op je gazon, een insectenplaag, 
overmatig veel algen in je vijver of gaatjes in de 
bladeren van de haag? Stefaan Bing alias ‘de 
tuindokter’ komt naar de winkel om je persoon-
lijk advies te geven. Hij stelt zijn nieuwe boek 
voor waarin hij je de remedie geeft om vaak voor-
komende tuinproblemen aan te pakken. Hij legt 
alles haarfijn uit en geeft tips voor een mooie en 
gezonde tuin. 

Het hele weekend lang word je als bezoeker van 
Standaard Boekhandel Oud-Turnhout getrak-
teerd op een hapje en een drankje.

MEER DAN BOEKEN
Kook- en jeugdboeken blijven het opvallend 
goed doen. En in navolging van de 50 Tinten-
reeks kwamen nog meer erotische romans, 
waarvan je een selectie in de collectie vindt. Eén 
wand is voorbehouden aan DVD’s, met de na-
druk op kwaliteitsfilms, toppers, klassiekers en 
documentaires. CD’s kan je dan weer bestellen. 
 
ALLERLEI cADEAUBONS
Nog in het assortiment zitten kalenders, agen-

da’s, wenskaarten, strips, kranten, tijdschriften 
en belevenisbonnen zoals Bongo, Vivabox en 
Cadeaubox. Standaard Boekhandel heeft trou-
wens zijn eigen cadeaubon waarvan je de waar-
de zelf bepaalt. Die bon mag in elke filiaal worden 
opgenomen en voor het overschot ontvang je 
een tegoedbon, die opnieuw een jaar geldig blijft. 
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Op ontdekking bij Standaard Boekhandel Oud-Turnhout
De meeste Vlaamse succesauteurs brengen tegen de Boekenbeurs een nieuw boek uit. Maar 
zolang hoef je niet te wachten om die in huis te halen. Een week eerder – op 25, 26 en 27 ok-
tober – organiseert Standaard Boekhandel een grote opendeurdag in al zijn filialen waar die 
nieuwkomers al te koop liggen. Bij de Standaard Boekhandel in Oud-Turnhout breien ze een 
tof programma rond die opendeurdagen met boekvoorstellingen, een cocktailworkshop en de 
komst van jommeke.

Je vindt er meer dan je zoekt

Zaterdag 26 oktober
9.30 uur: Boekvoorstelling en signeersessie ‘De-
pressie is niet een einde maar een begin’ door 
Babs Bruyneel en Ria Maes (schrijfster van de 
Sara-dagboeken)
 
14 uur: Demonstratie en workshop in het thema 
‘Gin o’Clock’ door Jochem Nooyen van ‘De 
Cocktailbar’ 
 
16 uur: Boekvoorstelling ‘Deadline 40’ door Dirk 
Van der Goten
 
Zondag 27 oktober
10-12 uur: Spreekuur ‘tuindokter’ Stefaan Bing
13.30 uur: Jommeke komt op bezoek en sig-
neert albums en gaat met je op de foto

OpENDEURDAGEN 
25 – 26 – 27 OKTOBER 2013 


