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ACHETMERWET

NIEUW AANBOD DINAMO
De vrijwilligers van DINAMO stelden
opnieuw een uitgebreid programma
samen van kookworkshops,

DANK
JE WEL,
VRIJWILLIGER!

workshops en boeiende uitstappen.
Deelnemen kan van februari tot
en met juni. Ontdek het volledige
aanbod op de website.

Houria is vrijwilliger bij het
OCMW: ‘Uit de behoefte
om ergens bij te horen en

014 47 21 64

één of een aantal dagen lang een verkeersvrije speelstraat worden, met allerlei activiteiBegin op tijd met je aanvraag, dan kun je
nog uitgebreid afspraken maken met je
buren. Inschrijven kan tot 3 april.

zodat ik samen met anderen
een project kan realiseren.
Je kiest niet toevallig voor

dinamo.warande.be

Tijdens de zomervakantie kan jouw straat

ten voor de kinderen en de buurtbewoners.

informatieve lezingen en cursussen,
bewegingsactiviteiten, creatieve

MAAK VAN
JE STRAAT
EEN SPEELSTRAAT

een bepaalde organisatie,

www.turnhout.be/speelstraten
jeugddienst@turnhout.be,
014 42 33 81

je gaat helpen daar waar
de zaak en de waarden je
raken, daar waar de wens

Houria van ganser harte

EEN VERMOEDEN VAN ASBEST
IN JOUW WONING?

om een bepaald publiek te
helpen zeer sterk aanwezig

DOCUMENTEN VIA E-LOKET

is.’ Het stadsbestuur dankt
voor haar inzet, net als alle

Heb je thuis toegang tot het

Als je vermoedt dat er asbest zit in

andere vrijwilligers die actief

internet? Dan loont het de

leidingisolatie of vloerbedekking, laat dan

zijn in de stad!

zeker een staal nemen. IOK en OVAM

moeite om te checken of je jouw

brengen je zo nodig in contact met een

document digitaal kunt aanvragen.

Week van de Vrijwilliger
27/02 - 06/03
www.turnhout.be/e-loket

erkende asbestverwijderaar en nemen de
kosten deels op zich.

turnhoutvrijwilligt.be

www.iok.be/asbestproject
afvalinfolijn, 014 56 27 75
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WIJ ZETTEN ONS IN
VOOR EEN WARMERE
SAMENLEVING

TURNHOUT
HELPT

Na de explosie in de Boerenkrijglaan kwamen de Turnhoutenaren bijzonder snel in actie om
hun hulp aan te bieden. Aanvankelijk waren de acties versnipperd, maar De Frakstok en Samen Plannen vzw sloegen de handen in elkaar en contacteerden de initiatiefnemers. Zo ontstond de samenwerking ‘Warm Turnhout’ en werd het platform ‘Turnhout Helpt’ gerealiseerd.
Dat bracht niet alleen organisaties samen, ook geëngageerde burgers sloten zich aan.

mensen die vaak niet gehoord

van de Boerenkrijglaan?

We hebben de Binken van hun
warmste kant leren kennen en

of gezien worden. Al wat wij
doen, is er onder meer op ge-

Jeroen: ‘We moeten hen hun

ik hoop dat we dat kunnen

richt om mensen te verbinden

rust en privacy gunnen, maar

vasthouden. Zou het niet mooi

met elkaar en de sociale cohe-

tegelijk moeten we toch ook

zijn als Turnhout Helpt in de

sie te versterken.’

steeds opnieuw durven vragen

toekomst kan groeien en dat de

of ze iets nodig hebben en moe-

solidariteit ook andere mensen
kan helpen?’

Jeroen Ooms (De Frakstok):

dat we de getroffen mensen

brachten al onze expertise

Jeroen: ‘Ons doel is men-

ten we blijven informeren hoe

‘Omdat we maar met drie

en buren niet in de kou

bijeen, en het hielp ook dat

sen samenbrengen en laten

het met hen gaat.’

zijn en veel met elkaar

mochten laten staan.’

onze organisaties al een heel

glimlachen. Zo zijn we eraan

netwerk aan helpende handen

begonnen: drie dikke vrienden

Eva: ‘Het is niet omdat iedereen

hadden.’

die samen wat warmte willen

weer gehuisvest is en voorzien

BE31 0689 3666 3955,

van voldoende spullen, dat

Samana Jong en Actief

het allemaal achter de rug is.

(fiscaal attest niet mogelijk)

communiceren, kunnen we
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ACTUA

direct inspelen op de noden

Eva Gilis (Samen Plannen vzw):

die we opmerken in onze

‘Iedereen leefde enorm mee

omgeving. Ik zie mijn mede-

met de reddingsoperatie, de

Frakstokkers Inge Jansen en

inzet van de hulpverleners,

Bart Verdonck in het dagelijkse

de slachtoffers ... met jammer

leven zelden, maar via

genoeg de gekende droevige

Messenger of per telefoon

afloop. Tegelijkertijd spoelde

staan we dagelijks met elkaar

een golf van warmte en

Eva: ‘Wij zetten ons in voor een

in contact. Enkele uren nadat

solidariteit door Turnhout. Die

warmere samenleving en een

we de beelden zagen, belden

kon ik niet laten ontsnappen

we met elkaar en wisten we

en heb ik willen omarmen. We

geven.’

WERKEN AAN EEN
WARME STAD

NAZORG
BLIJVEN GEVEN

Nazorg is heel belangrijk. Bij de
materiële ondersteuning zijn
we steeds vertrokken vanuit
de noden van de slachtoffers.

Financiële steun

Spullen doneren
mail naar
warmturnhout@gmail.com

Momenteel heb ik geen zicht

met foto’s en vermelding

Ondertussen zijn er enkele we-

op wat de volgende ondersteu-

‘warm turnhout’

nabije, menselijke hulpverle-

ken verstreken. Wat moet er nu

ningsvragen zullen zijn, maar

ning; we geven een stem aan

nog gebeuren voor de mensen

als ze komen, bekijken we die.
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IN BEELD

DE BESTE SLAGH
VAN PANNE-KOECKEN
VOOR LICHTMIS

VRAAG HET
HEM ZELF
Mario Stabel,
onderwijsconsulent
Heb je een concrete vraag die ook interessant
is voor een andere Turnhoutenaar?
Bezorg die dan via www.turnhout.be/vraaghethemzelf.
Je leest hier het antwoord!

HET CENTRAAL
AANMELDINGSREGISTER (CAR),
WAT IS DAT?
Kleuters die voor het eerst naar school gaan, moeten in
het voorgaande schooljaar worden aangemeld. Elke
kleuter geboren in 2020 moet dus nu digitaal worden
opgenomen in het CAR. Zo proberen wij voor iedereen
een plaatsje te garanderen in de school van hun keuze.

WAAR KAN IK TERECHT
VOOR INFORMATIE?
Alle info is voorhanden op de website. Wie graag hulp
Neemt 5. oft 6. Eyeren

Suycker; ‘twordt met stroom-

nootmuskaat, suiker en zout.

heeft bij de inschrijving kan op 7 maart terecht bij T’ANt-

kleyn gheklopt, met schoon

water ghedaen, om datse met

Gebruik water, want melk of

WOORD of op 22 maart in Villa Mescolanza. Alles staat

stroom-water, doet’er dan by

Melck oft Room tay worden.

room maken je baksel taai!

Notemuskaet, met wat Sout,

In modern Nederlands:

Uit: ‘De verstandighe

beslaet’et dan met Terwen-

maak een beslag van

kock’ van Petrus Nylandt

meel soo dick als’t u belieft,

tarwemeel met 5 of 6 eieren

(1672), beschikbaar in het

backtse en stroytse met

en kruidnagel, kaneel, foelie,

Stadsarchief

Naghelen, Caneel, Foelie en

bovendien gebundeld in de folder die bij alle betrokken
ouders in de bus is gevallen.
www.kiesjouwschool.be
meer info via 0471 85 16 53 of info@kiesjouwschool.be
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WAT MET
HET WATER?
Telkens wanneer het stadscentrum wordt getroffen door wateroverlast, circuleert op sociale media de vraag ‘waarom de brandweer de kleppen op de Aa niet openzet om het water af te voeren’. Die vraag berust op een misverstand: er zijn geen kleppen die manueel
kunnen worden geopend. Wel zijn er tussen Turnhout en Grobbendonk stuwen aangelegd
met een automatisch kleppensysteem, maar die zijn gebouwd om droogte te voorkomen,
niet om overstromingen tegen te houden.

GESCHIEDENIS
VAN DE AA

de bedoeling. Tegelijk ontstond

derleeseweg in Vorselaar. Die

echter de vrees dat de grond

stuwen zijn uitgerust met kleppen

zou uitdrogen in periodes met

die automatisch reageren op

een lage waterstand, bijvoor-

het waterpeil. Meestal staan ze

Vanaf de jaren 1930 werden de

beeld bij weinig regenval.

omhoog, zodat het water wordt
tegengehouden en de rivier-

natuurlijke kronkels van de Aa
rechtgetrokken. In de jaren 1970

Nick Primus (Vlaamse Milieu-

bedding niet uitdroogt. Stroomt

en 1980 werd de rivier verder in-

maatschappij, VMM): ‘Om te

er echter te veel water tegelijk

gedijkt en verbreed. De Aa-vallei

vermijden dat de waterloop zou

voorbij, dan zakken de kleppen

kreeg daardoor grotendeels

droogvallen, werden vier stuwen

vanzelf. Bij extreem veel water

het karakter van een polder,

gebouwd op de Aa: de eerste

liggen ze zelfs helemaal plat.’

geschikt voor landbouw. Voort-

aan de watermolen van Tielen

aan werd het water in de rechte

op 6,4 kilometer stroomafwaarts

De ‘kleppen op de Aa’ bestaan

en brede bedding veel sneller

van het Turnhoutse industrieter-

dus echt, maar ze bieden geen

afgevoerd, en dat was toen ook

rein, de vierde aan de Poe-

oplossing wanneer de straten
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het stadsbestuur geen vat op.

DE TWEE

Zestig jaar zijn ze
getrouwd, een
prachtig, diamanten

De openbare ruimte is gewoon

paar. Herman

niet meer groot genoeg om al

verblijft in WZC Sint-

het water op te vangen.’

Lucia, Magda woont
nog thuis, maar ze

De stedelijke diensten gebrui-

bezoekt hem bijna

ken bij de (her)aanleg van

elke dag. Voor

openbaar domein aangepaste

Valentijn denken ze

constructies waar het water

terug aan hun eerste

doorheen kan. Inwoners, orga-

ontmoeting.

nisaties en bedrijven kunnen helpen door op hun eigen terrein
regenwater de kans te geven
om in de bodem te trekken,
maar ook door dat regenwater
op te vangen en te hergebruiken, bijvoorbeeld om de toiletten te spoelen. Dan vermindert
ook de belasting op de riolen,
en de eigenaar krijgt een lagere
drinkwaterfactuur.
overstromen. Op dat moment

aangesloten op de riolering.

laten ze immers al de maxima-

Regenwater kan bijna nergens

le hoeveelheid water door en

meer in de bodem trekken en

overstroomt ook de regio tussen

wordt versneld naar de wa-

Turnhout en de watermolen van

terlopen afgevoerd. Bij hevige

Tielen frequent, daar waar een

regenbuien kunnen de riolen de

hoogteverschil van pakweg drie

massa’s water niet verwerken.

meter wordt overbrugd.

Twee oplossingen liggen voor de
hand: meer ruimte maken voor

WAT WERKT
DAN WEL?
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het water om door te sijpelen én
de hoeveelheid water beperken
die in de riolen stroomt.
Inez Vandevyvere (VMM): ‘De

Turnhout is de laatste 100 jaar

overheden kunnen dat pro-

uitgegroeid van een kleine stad

bleem niet alleen oplossen. In

tot een sterk verstedelijkt gebied.

Turnhout is binnen de ring slechts

Binnen de ring is er bijna geen

15 % van alle gronden open-

open ruimte meer, en ook buiten

baar domein. Van elke 1 000 liter

de ring zijn er verharde woon-

water die er valt, valt 850 liter op

kernen en industriezones die zijn

private gronden, en daar heeft

Inez: ‘Tegelijk blijft het belangrijk om wateroverschotten af
te voeren. Samen met het
stadsbestuur investeren we in regenwaterassen en -bekkens. De
assen scheiden afvalwater van
regenwater: zo’n systeem kan
grotere regenbuien aan omdat
het regenwater apart wegstroomt. De bekkens vangen het
water tijdelijk op zodat het met
vertraging naar de Aa wordt
afgevoerd. Zo proberen we de
wateroverlast te beperken in het

Magda
Dijckmans

Herman
Verbeek

DANSVLOER MET
LAMPIONNEN ONDER
DE LINDEBOOM

EEN GOEDE EERSTE
INDRUK BIJ DE
SCHOONFAMILIE

stadscentrum, maar ook stroomafwaarts: we willen immers de
problemen niet verplaatsen naar
andere gemeenten.’

We leerden elkaar kennen op

de

Ik vergezelde destijds mijn moeder

Turnhout Kermis. Dat was toen heel

en zusters naar de kermis. Met die

anders dan nu, we gingen dansen

zorgzaamheid maakte ik indruk op

in de tuin van Het Lindenhof.

Magda’s vader.

DE ROUTE

A

A

IN ALLE STILTE
OP HET KERKHOF
In het verleden werden kerkhoven
ook gebruikt voor wereldlijke doelen:

B

rechtspraak, theater, markten ... en
liefdesaffaires.

B

DE
, KRUISBERG EN HET,
SINGELASSEN DREFKE
De Kruisberg was eeuwenlang een
plek voor volksdevotie. De nabije,
donkere Sinteldreef was dan weer een

C

VERBORGEN
ROMANTIEK
Verliefde koppels houden de beste liefdesnestjes van
de stad uiteraard graag geheim, om er niet gestoord te
worden. Bij Taxandria* echter kennen ze nog befaamde
plekjes van vroegere vrijages.
*Veel dank aan Taxandria, Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen

Foto’s uit het Stadsarchief

ideale plek voor koppeltjes.

C

KAPEL OP DE KASTELEIN
VAN JOSEPHINA
DUFOUR-DESSAUER
Onbedoeld door mevrouw Dufour: ongehuwde mannen bezochten haar kapel
om Sint-Jozef te aanroepen voor een
huwelijkspartner.

D

D

DE VERDUISTERDE ZALEN
,
VAN DE STADSCINEMA S
Typisch afspraakje in de jaren 1950:
een ‘deftige’ film in Kursaal, Roxy of
Forum of stiekem naar Lux voor het
‘stoutere’ repertoire.

BRIEF VAN
DE BURGEMEESTER
‘De jaarovergang ging verloren in de tragedie die heel wat Turnhoutenaren op eindejaarsdag zwaar heeft getroffen. Wanneer je burgemeester wordt, hoop je dat je met één
aspect van die functie nooit te maken zult krijgen in je ambtstermijn: de coördinatie van
een ramp waarbij je stadsgenoten verliest. Bij de explosie in de Boerenkrijglaan gebeurde
dat helaas toch, maar ik werd beter omringd dan ik ooit had kunnen hopen.’

‘Daarmee doel ik niet alleen op
de talrijke hulpverleners die het
beste van zichzelf hebben gegeven, maar ook op de inwoners
die snel te hulp schoten. Te midden van de angst om dierbaren,
te midden van het intense verdriet, heb ik ook op de eerste rij
mogen staan om de veerkracht
te zien van de mensen die hier
wonen en werken. De mensen
die op 31 december door het
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NIEUW JAAR
‘Het jaar gaat onderhand zijn
tweede maand in, maar sta mij
toe toch nog even terug te grijpen naar nieuwjaarswensen. Ik
hoop dat 2022 het jaar van herstel-na-corona wordt, een jaar
ook waarin we onze beloften
verder inlossen. Daarvan werd
al veel gerealiseerd, de voorbije

noodlot werden getroffen, zullen

coronajaren waren beslist niet

nog lang onze steun nodig heb-

vruchteloos. In 2021 openden

ben, maar ik heb er alle vertrou-

we een prachtige bibliotheek,

wen in dat we die samen zullen

stelden we een ambitieuze

geven, want die solidaire reflex

aanpak voor om armoede uit

zit in ons Turnhoutse DNA.’

te bannen, werkten we met de

buurgemeenten aan een eigentijds mobiliteits- en woonbeleid,
lieten we burgers participeren
om onze klimaatplannen te bepalen, stelden we het ontwerp
van de nieuwe sporthal voor enzovoort. 2022 houdt de belofte
in van nog meer straffe plannen.
We komen mekaar daarbij zeker
nog wel eens tegen, ergens in
de stad.’

BESTE BINKEN,
IK WENS JULLIE
EEN GOED,
NIEUW JAAR.
Paul Van Miert,
Burgemeester

KORT

JOUW MENING
OVER DE BIB

#INSTADSKRANT

Doe mee aan het grootschalig publieksonderzoek van Bibliotheek Turnhout. Andere Vlaamse bibliotheken
verzamelen dezelfde info. Waarom

Dag en nacht zijn

ben je lid? Waarom net niet? Wat kan

jullie in de weer

PASSAGE IN HET
TAXANDRIAMUSEUM

er anders en, vooral, beter? Vul de
enquête (anoniem) in en laat je stem
horen. Vraag ook aan de kinderen
en tieners in huis om de vragen te
beantwoorden. Deelnemen kan tot
mei 2022. Ieders mening telt!

om Turnhout op
z’n mooist vast
te leggen. En al
belgian_maya #boer
#zoekt #kruiwagen

herman_.b Escape

elsandstyle 2021 is
weggeveegd

dateren alle foto’s
uit het putje van de
winter, warm zijn

De expo ‘Passage’ toont het hedendaagse Kempense

ze wel. Ontkleuren

kunstlandschap. Variatie was hét sleutelwoord bij de selectie van

sneeuw en ijs jullie

kunstenaars, qua leeftijd, gender, faam en techniek.

foto’s van februari

turnhout.bibliotheek.be/
publieksonderzoek

of dient de lente
zich al aan? Deel
je foto’s openbaar
via Instagram
met de hashtag

HET KEMPENOFFENSIEF
Ook te vinden op de bibliotheekwebsite: het Kempenoffensief. De
bib steunt dat initiatief om de Kempen op de wereldkaart te zetten!

VLAAMSE
,
OPERATIE
,
PROPER
BELOONT SCHOLEN

DIGITALE
SCHOLENBEURS

Talentenschool Turnhout,

februari (start op vrijdag

Freinetschool De Regen-

om 15.30 uur). Maak kennis

boog en het Sint-Pieters-

met de Turnhoutse secun-

instituut zijn de afvalhel-

daire scholen en informeer

Wat na de basisschool?
Ontdek het op de digitale
scholenbeurs op 11 en 12

den van het schooljaar

je over de keuzemogelijk-

2020-2021. Hun creatieve

heden, de nieuwe getuig-

manieren om de strijd aan

schriften en termen zoals

te binden tegen zwerfafval

1A en 1B.

leverden hen beloningen
op van 750 of 1 500 euro.
Proficiat!

www.scholenbeursturnhout.be

elpeeke Turnhout by Night

bazart.turnhout Wat een
gewéldige afsluiter van
2021!

REDACTIE

PRAKTISCH

Communicatie, Stadskantoor,
Campus Blairon 200, Turnhout,
014 40 96 43,
lieve.quadflieg@turnhout.be
www.turnhout.be

De diensten werken op afspraak. Je kunt online een tijdstip
reserveren of telefoneren naar 014 44 33 11.

Volg ons op Facebook
via www.facebook.com/
stadturnhout
Verantwoordelijke uitgever
Paul Van Miert,
Campus Blairon 200, Turnhout
GEDRUKT DOOR GROUP JOOS
ISO 14001
100% GERECYCLEERD PAPIER
MVO GECERTIFICEERD
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liesbethje1984 No filter
needed... hier mogen we
als stad wel trots op zijn...

Stadskantoor

014 44 33 11

www.turnhout.be/loketten

OCMW Turnhout

014 47 47 47

www.turnhout.be/loketten

Welzijnsonthaal

014 47 11 00

www.turnhout.be/loketten

Recyclagepark

014 42 48 81

www.iok.be/afval

		www.iok.be/corona

#instadskrant.

Hart van Turnhout
Rouwlint loopt door de straten, niemand kan er omheen.
Hoe wij van hier, hand op het lint verder moeten
op deze stoep, langs deze huizen met kapotte ramen
waar nog geslapen werd, koffie gedronken, tot straks gezegd

nu een open plek onder blote hemel.
Zonlicht weerkaatst in de spiegel van de badkamer in puin.
Hier rusten levens, verhalen, gelach.

Wij zullen dwalen langs deze plek vol gefluister, nog jaren
kunnen slechts groeten, met onze fierste zwaai
om wat was
om wie zij waren.

Liesbeth Aerts, stadsdichter, 7 januari 2022
Voor de overledenen en hun nabestaanden
van de gasexplosie op 31/12/2021 in de Boerenkrijglaan.

