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• INFO • TURELUURSBILZEN.BE

PALJAS
Onze grapjas, niet op zijn mondje gevallen en altijd goed gezind! 
Voelt zich opperbest op een podium! Paljassen kunnen hun ei kwijt:

1  Onderwaterwereld & kindergrime – ’t Kwasteeltje 
Markt 13 – 18 uur 
Ontdek een magische onderwaterwereld en laat je transformeren  
in een zeemeermin of ander zeewezen!

2  Straattheater – cirQ • Markt 13 – 18 uur 
Geniet doorlopend van verrassende acts straattheater van cirQ,  
met een hoek af!

3  OEFO – Theater Froe Froe • Markt • 14 en 16 uur • vanaf 6 jaar 
Synthetische science fiction pulp voor alle huidige en toekomstige 
bewoners van het universum (vanaf ongeveer 6 lichtjaar.) Met 
spannende ruimte-achtervolgingen, stomende ufopunk, ellendige 
aliens, sterren die komen en sterren die gaan, bleeps en blops.  
En uiteraard een bluesgitaar, want blues: dat is van alle tijden,  
net zoals de liefde...

BUZZ
Ons weet-graag-alles bijtje, een bijzonder monstertje dat van alles 
op de hoogte is! Vraag maar raak!

4  Infopunt • Markt 13 – 18 uur 
Jullie vragen? Wij beantwoorden.

5  Workshops met Cogel • Jazz Bilzenplein 13 – 18 uur 
Onze Leergierige monstertjes kunnen hier terecht voor raketten 
bouwen EN lanceren, Lego-robots programmeren 
en hout-figuurzagen.

BINKIE
Springt, danst, lacht, onze muzikale duizendpoot! Musica maestro!

6  Robbedoezeband • Camille Huysmansplein 15 uur 
Vermaak voor jong en oud, groot en klein, lief of stout.

7  De Bende • Camille Huysmansplein 17 uur 
Hou je klaar voor 1 uur non-stop hits, tot je kaken stijf staan van het 
lachen en meebrullen!

8  Technotafel – cirQ • Markt 13 – 18 uur 
Vanaf nu kan iedereen zijn eigen techno-hit maken,... in een keuken 
met toestellen waarmee je een echte dance-hit componeert. Grijp 
de kruimeldief of druk op de toetsen van de telefoon en mix je song.

KASTAAR
Onze durfal, weet van aanpakken in zowel sport als spel!

9  Bootjesrace • Aan de Demer 13 – 18 uur 
Laat je zelfgemaakte bootje te water in de woeste Demer. Wie haalt 
het eerst de finish?

10  Klimmuur • Jazz Bilzenplein 13 – 18 uur 
Durf jij naar boven op de klimmuur?

11  Stormbaan • Jazz Bilzenplein 13 – 18 uur 
Leef je uit op onze stormbaan!

12  Gekke Fietsjes • Jazz Bilzenplein 13 – 18 uur 
Een zot parcours om af te leggen met nog zottere fietsjes!

13  Zeepkistenrace – Creatool • Jazz Bilzenplein 13 – 18 uur 
Bouw je eigen racewagen en laat je niet kisten door 
je tegenstander!

14  Touwenparcours • Markt 13u-18u
 Ben jij lenig genoeg voor het touwenparcours?

CREATUUR
Ons creatiefmonsterbrein, met slechts één arm kan hij toch creëren 
als de beste.

15  Fietsen pimpen • Jazz Bilzenlein 13 – 18 uur  
Kom je met de fiets naar Tureluurs? Top! Passeer dan zeker bij het 
fietsen pimpen aan de fietsenstalling en versier je fiets!

16  Bootjes Knutselen in piratendorp • Plein achter de kerk 13 – 18 uur  
Maak hier je echte piratenboot om mee te varen op de woeste 
wateren van de Demer.

17  Lego a volonté • Park Petry 13 – 18 uur  
Leef je uit met lego!

PAGADDER
Dag jongens en meisjes,
mijn naam is Pagaddar!
Ik spring en ik fladder.
Van spelen word ik blij,
al voelt het soms wat te druk voor mij.
Op Tureluurs hebben ze aan mij gedacht
en leuke hulpmiddeltjes aangebracht.
Van te veel prikkels word ik een beetje bang. 
Pagaddar helpt en zorgt voor wat rust
zodat mijn zintuigjes wat zijn gesust...

18  Vertelparadijs • Kip van Troje (Kerk)
Onze stedelijke bibliotheek komt met haar vertelparadijs 
naar Tureluurs. In de kerk kan je 2 vertellers bezig zien 
die jullie met hun verhalen meenemen naar een andere wereld.
De 2 vertellers gaan beurt om beurt aan de slag:
13.30 uur – verhaal 1 16.30 uur – verhaal 2 
14.30 uur – verhaal 2 17.30 uur – verhaal 1
15.30 uur – verhaal 1 

19  Pagadder Park • Park Petry 13 – 18 uur
Even een rustig moment nodig? Kom 
chillen in onze snoezelboxen of geniet 
van onze rustige activiteiten 
in Park Petry.

EEN HAPJE EN EEN DRANKJE? Een beetje honger & dorst? Dan kan je terecht bij de plaatselijke horeca voor een Tureluurs-kindermenu! Voor een drankje kan je ook terecht op onze tureluurs-terrassen (Park Petry, plein achter de kerk en op het Jazz Bilzenplein).


