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ACHETMERWET

ODE AAN DE
BIN-Z/WIN-WINKELIER
Het winkelinformatienetwerk bestaat
twintig jaar. De 300 aangesloten
leden maken zich al twee decennia
sterk om winkelcriminaliteit te
bestrijden, samen met de Politiezone

Broederlijk Delen maakt werk van een duurzame wereld zonder ongelijkheid en heeft
een groots plan rond delen en herverdelen.

HERT VAN
TURNHOUT

Regio Turnhout, Unizo en de

Jij kan helpen. Onderteken het manifest van
de ’25 %-revolutie’ op de website en strijd
mee voor verandering. Of steun de Turnhoutse campagne: koop een bloemetje, quiz
mee of ga een uitdaging aan!

www.turnhout.be/broederlijk-delen-2022

stedelijke preventiedienst. Dank aan
alle winkeliers die zich mee inzetten!

DELEN
DOET GOED!

Een stad is maar zo levendig als
zijn bewoners. Stadsdichter
Liesbeth Aerts wil jouw favoriete
plekje in Turnhout met een gedicht

HOGE
ENERGIEFACTUUR?
DOCUMENTEN
VIA E-LOKET

vereeuwigen! Is er een plaats in

Valt de eindafrekening je zwaar?

jou wel een gedicht verdient,

Op donderdag 10 maart om 19.30

stuur de locatie - met een

uur organiseert het stadsbestuur

woordje uitleg - vóór 1 mei naar

een webinar over de hoge

activiteiten.bibliotheek@turnhout.be.

energieprijzen en de hulp die

Uit de inzendingen worden vijf

geboden kan worden.

locaties geselecteerd.

www.turnhout.be/energiefactuur

de stad die een bijzondere betekenis voor je heeft en die volgens

LET OP VOOR VERKOOPTRUCS
BIJ ENERGIECONTRACTEN
Wees altijd waakzaam bij deur-aandeurverkoop, infostands aan supermarkten
of verkooppraatjes per telefoon. SAAMO
geeft je tips om bedrieglijke verkopers te
herkennen en legt je uit wat je moet doen.

Misschien wel de jouwe!

www.turnhout.be/saamo
0472 39 27 87
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WE KUNNEN
ÉLKE TUIN
NATUURVRIENDELIJK
MAKEN

NODIG DE NATUUR
UIT IN JE TUIN
Alle Turnhoutse stadstuinen samen vormen een grote groene ruimte. Als al die tuinen natuurvriendelijk worden aangelegd, betekent dat een enorme meerwaarde voor wilde dieren. Een
egelfamilie, een groene specht, een kikker of een bont zandoogje: ze houden van een tuin
vol natuur. Zo’n tuin werkt bovendien als een spons bij zware regen en blijft langer groen in
droge periodes. Een natuurvriendelijke tuin is dus ook klimaatbestendiger.

GRATIS TUINADVIES
Leo: ‘Je hebt baat bij
een koelere tuin die meer
regenwater vasthoudt.
Zo raad ik aan om

Leo Maes, Tuinranger: ‘Als je op

een inheemse bloemenborder

Wouter Vanreusel, tuineigenaar:

betonnen schuttingen te

je terras of koertje gaat staan

of ruiger hoekje, en al die

‘Ik had op eigen initiatief al veel

laten overwoekeren door

en je de vier hoeken van je tuin

elementen nodigen de dieren

aanpassingen gedaan in mijn

klimplanten. Doe je dat niet,

ongehinderd kunt zien, dan

uit om even te blijven. En later

tuin en het verschil was snel

dan neemt dat beton heel

heb je geen natuurvriendelijke

nog eens terug te komen.’

merkbaar. Toch was het bezoek

veel warmte op. Wanneer

van de Tuinrangers verrijkend. Je

die warmte dan weer

tuin. Een strakke grasmat heeft
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ACTUA

Wouter: ‘Breng ook water in

ken. We kunnen élke tuin natuur-

je tuin, bijvoorbeeld door een

vriendelijk maken, we zoeken

vijvertje aan te leggen. Ik heb

samen de meest geschikte plan-

dat heel eenvoudig gedaan

ten en andere elementen voor

met vijverfolie. Een paar wilde

een tuinbiotoop die we bij jou

plantjes erin, en binnen de

kunnen realiseren. Bijna tien pro-

kortste keren heb je resultaat.

cent van Vlaanderen bestaat

Ik heb bewust geen vissen in

uit tuinen en terrassen: dat is een

het poeltje gezet, maar toch

groot potentieel aan groenwinst,

zat het in minder dan een

en elk perceel helpt.’

jaar tijd vol leven. Libellen zien
ontpoppen op de rand van je

Gratis tuinadvies?

zelfgegraven vijver, dat is écht

www.tuinrangers.be/

mooi om te zien.’

tuinadvies-aanvragen

ELKE TUIN TELT

Info

niets te bieden aan vogels,

Stad Turnhout heeft zes

mag erop rekenen dat zij nieuwe

wordt vrijgegeven, droogt

insecten of andere passerende

vrijwilligers die als Tuinrangers

inzichten en kennis toevoegen

je tuin ervan uit. Zaai kale

dieren, ze trekken dan ook zo

helpen om de stadstuinen

aan wat je zelf al weet. En voor

plekken in met een inheems

voorbij. Maar leg een vijvertje

biodiverser en klimaatrobuuster

wie echt twijfelt hoe eraan te

bloemenmengsel of bedek ze

of poeltje aan, plant een

te maken. Dat doen ze tuin per

beginnen, is het advies van

bijvoorbeeld met hakselhout.

boom of struik, laat een stuk

tuin, bij mensen thuis, met gratis

een Tuinranger een ideaal

Zorg dat er een vegetatie op

Leo: ‘Denk niet dat jouw tuin te

gazon verwilderen, zorg voor

tuinadvies op maat.

vertrekpunt.’

komt.’

klein is om een verschil te ma-

www.tuinrangers.be
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IN BEELD

MACHINEPARK ALS
KLOPPEND HART

VRAAG HET
HEM ZELF
Sven Denis,
Rock Paper Pencil
|FABLAB2300
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!

WAT IS DAT PRECIES, HET
FABLAB2300?
Een creatieve werkplek waar we je leren werken met
een lasercutter, een risoprinter, een plotter of een
3D-printer. Daarna zet je jouw gekste ideeën om in
tastbare ontwerpen.

WELKE ONTWERPEN VAN PASSERENDE
CREATIEVELINGEN BLEVEN JE BIJ?
Onderdelen voor kunstwerken in echte expo’s.
Een schaakbord inclusief opbergkist met vilten binnenbekleding. En élke risoprint met fluoroze inkt.
De geur van inkt, het

het volledige negentiende-

gerestaureerd, zodat ze altijd

geluid van drukpersen en

eeuwse productieproces van

gebruiksklaar zijn. Het museum

ambachtelijk gedrukte vellen

speelkaarten en wordt ook de

op z’n best!

papier. Tweemaal per maand

gigantische stoommachine

komt het Speelkaartenmuseum

in gang gedraaid. De

Info en data:

écht tot leven. Dan

machines worden met

speelkaartenmuseum.turnhout.be

demonstreren vrijwilligers

liefde onderhouden en

014 41 56 21

WAAR VIND IK HET FABLAB2300?
Je vindt ons in het museumcafé van het Speelkaartenmuseum op donderdag en vrijdag. Een afspraak maken
doe je via onze website.
www.rockpaperpencil.be/fablab2300
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WELKOM IN
VILLA MESCOLANZA
Welk pand in Turnhout lijkt op een doodgewoon rijhuis maar is in feite een villa? Op het
raam staat ‘Huis van dialoog’, de deur gaat voor iedereen open. ‘Villa Mescolanza’ is een
thuis voor verenigingen, een veilige plek voor mensen die hulp zoeken, een ontmoetingsplaats voor iedereen die bruggen wil slaan tussen mensen met verschillende achtergronden: ‘oude’ en ‘nieuwe’ Turnhoutenaren, Belgen, nieuwe Belgen en niet-Belgen.

Elshafei Babiker, projectmede-

goede benaming voor wat we

kwesties breng ik de mensen in

werker bij Villa Mescolanza: ‘Wij

hier doen.’

contact met de juiste hulpver-

willen een schakel zijn tussen

leners. Neem bijvoorbeeld de

mensen met een migratieach-

uitnodigingen voor de vacci-

OPEN IN CORONATIJD

naties: daarin zijn drie manieren

gebruikt de Villa als uitvalsba-

Elshafei: ‘Tijdens de coronacrisis

maken, maar voor anderstaligen

sis, zij kunnen hier activiteiten

hebben we onze werking moe-

zijn dat drie hoge drempels. De

organiseren. Hun gemeen-

ten aanpassen. Heel wat activi-

Villa is zo een vindplaats gewor-

schappelijke doel: mensen met

teiten mogen niet plaatsvinden,

den: hier wordt hulp geboden.

elkaar verbinden, mensen de

maar ik ben wel elke dag naar

Tegelijk zorgen we er op die

kans geven om elkaar vragen

hier gekomen om de deur open

manier voor dat mensen de weg

te stellen en elkaar te leren ken-

te zetten voor mensen met

naar hier niet kwijtraken: ze kun-

nen. ‘Mescolanza’ komt uit het

vragen. Kleinere problemen kan

nen voorlopig niet meer komen

Italiaans en betekent ‘mix’: een

ik zelf oplossen, voor grotere

voor hun vertrouwde activitei-

tergrond en de rest van Turnhout. Een twintigtal organisaties

beschreven om een afspraak te
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huid is. Wij zijn allemaal mensen

DE TWEE

‘Helden en Schurken’
is het thema van de
Jeugdboekenmaand.

die willen werken aan onze stad.

Alles draait rond

Ik hoor dat bij alle mensen die hier

goed en kwaad

aanbelanden: ze willen werken

en de grijze zone

en hun aandeel aan belastingen

daartussen: helden

betalen. Ze willen allemaal iets

die soms schurken

betekenen voor de maatschap-

worden en omgekeerd.

pij. Ze willen de taal leren, en

Alledaagse heldinnen

dat mag je niet onderschatten:

als oma’s maar ook

Nederlands is een moeilijke taal

moedige ridders

en de vele dialecten maken het

en sluwe schurken

nog ingewikkelder. Ze willen ook

veroveren de bib.

de cultuur leren kennen, maar

turnhout.bibliotheek.be/

andersom willen ze hun eigen

uit-agenda

cultuur tonen: zo’n wisselwerking is
voor iedereen verrijkend en zorgt
ten, maar ze kunnen toch nog

leert, zoekt soms bevestiging in

altijd binnen.’

een vertaling. Zo weet je immers
zeker dat je de nieuwe taal goed
begrepen hebt, en zo leer je.’

ANDERE KIJK

Villa Mescolanza zorgt ervoor dat

Elshafei: ‘Het helpt als je mekaars

Elshafei: ‘We bieden mensen hulp

nieuwkomers zich thuis kunnen

standpunten verstaat. Mensen

aan in hun eigen taal. Dat stoot

voelen in Turnhout, maar wil

uit verschillende culturen kijken

soms op onbegrip. We horen wel

tegelijk dat alle andere bewoners

anders naar de wereld. Nieuwko-

eens dat nieuwkomers zich te

zich thuis blijven voelen in de stad

mers vinden hier een dak boven

veel terugtrekken in hun eigen

waar ze wonen.

hun hoofd, hebben te eten, hun

THUIS IN TURNHOUT

kinderen kunnen naar school.

gemeenschap, in hun eigen cocon, en dat ze dan te weinig ge-

Elshafei: ‘Door mensen samen te

ïntegreerd raken.

brengen, hopen

Wij zien echter

we dat er een

het tegendeel
gebeuren. Dat
mensen kunnen
terugplooien
op hun eigen
taal, maakt hen
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voor meer onderling begrip.’

DE DEUR
STAAT VOOR
IEDEREEN OPEN

gemeenschapsgevoel ontstaat.
Dat mensen niet
naar nieuwe

Vergeleken met hun thuisland is
dat vaak een rijkdom, terwijl ze
naar normen van hier misschien
maar nipt rondkomen. Als je weet
dat die verschillende perspectieven bestaan, dan helpt dat om
mekaar te begrijpen.’

Thieu
(5)

Kaat
(4)

IS BERESTERK,
NET ALS DE
GROENE HULK

IS VURIGE FAN
VAN GEKKE
ZOEPERMAN

Turnhoutenaren
kijken als ‘vreem-

juist sterker om

delingen’. Wij zijn

de nieuwe sa-

samen het volk

menleving tegemoet te treden.

van Turnhout, het maakt niet uit of

Het geeft hen rust en veiligheid.

je hier bent geboren of niet, het

Iedereen die een nieuwe taal

maakt niet uit wat de kleur van je

www.villamescolanza.be
Villa Vrijdag:

Als ik boos word, word ik niet groen

de

Zoeperman is heel grappig en net

iedereen welkom,

maar vuurrood. Gelukkig gebeurt

als ik vier jaar. Maar hij kan vliegen

elke vrijdag

dat niet te vaak. Ik ben wel even

en dat durf ik niet, ik heb hoogte-

onvoorzichtig als de Hulk!

vrees.

van 19 tot 21.30 uur

DE ROUTE

A
A

PT2O: NAAR SCHOOL
IN DE ZANDSTRAAT
Als je bij het eerste startschot om 10 uur

B

vertrekt, dan arriveer je rond de speeltijd.
Geen lessen op zondag, wel animatie!

B

STADHUIS ZONDER
STEDELIJKE DIENSTEN
Tegenwoordig dient het gebouw
vooral om te vergaderen of te huwen.
Op 13 maart moet je geen van beide

C

11TRAIL VOOR
11.11.11
Gebouwen bezoeken waar je anders zelden binnenkomt en tegelijk wandelend of lopend geld inzamelen
voor 11.11.11: dat is de 11trail. Blokkeer zondag
13 maart in je agenda en rep je naar Thomas More
Turnhout, Campus Blairon 800.
www.11trail.be/turnhout

doen om nog eens binnen te mogen.

C

DE BOULDERMUREN
VAN GUSTAAF KLIMT
Als je deze sportieve locatie wil tegenkomen, dan moet je kiezen voor
het traject van 11 kilometer. Keer later
eens terug om te klimmen!

D

D

SINT-JOZEFCOLLEGE
NOG EENS NAAR SCHOOL
Of je nu 5, 7 of 11 kilometer kiest, bij
de tweede school komt het einde in
zicht! Haast je, om 13 uur gaan alle
gebouwen toe.

STERK
STADSHART
Het stadsbestuur versterkt de komende jaren zijn inzet voor een sterk stadshart. Daarvoor is
onder meer een uitgebreid premiestelsel voor handelspanden uitgewerkt. ‘Op die manier
verbeteren we de beeldkwaliteit van de handelspanden en tegelijk het aanzicht van de
winkelstraten. Dat ik zowel Ruimtelijke Ordening als Ondernemen tot mijn bevoegdheden
mag rekenen, maakt het mogelijk om een beleid uit te tekenen waarin alle belanghebbenden aan bod komen.’
Schepen Stijn Adriaensens nam

bijvoorbeeld nog proactiever

stadshart aantrekkelijk voor

op 1 januari het schepenambt

dan vroeger contacten met

ondernemers die zich in onze

over van partijgenoot Els Baeten.

privé-eigenaars. Het is niet altijd

stad willen vestigen. Net als in

gemakkelijk om beweging te

andere steden kunnen we niet

krijgen in zulke dossiers, daarom

altijd vermijden dat winkels

werken we als overheid intensief

vertrekken, maar we spelen erop

samen met projectontwikkelaars

in door een verregaande on-

en investeerders. In eerste instan-

dersteuning te bieden. Uiteraard

tie is onze aanpak anticiperend

kunnen horeca en handel alleen

en ondersteunend, maar waar

goed draaien als voldoende

echte problemen blijven aan-

bezoekers de weg naar Turnhout

‘De komende jaren gaan we
veel realiseren in het stadshart. We leggen er ook straten
opnieuw aan. Via de vzw
Ondernemend Stadshart Turnhout (OST) krijgen ondernemers
rechtstreeks inspraak. Zo’n korte
lijn tussen hen en het beleid is

vinden. Daarom maken we óók

belangrijk om de economische

werk van stadspromotie. We

leefbaarheid te waarborgen.

versterken de contacten tussen

van ondermaatse panden te

STADSPROMOTIE

verbeteren, worden momen-

‘Door straten en panden op

om shoppers en toeristen naar

teel uitgerold. We leggen

te knappen, maken we het

onze mooie stad te trekken.’

Maatregelen om de kwaliteit
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houden, treden we sturend op.’

horeca, winkels en toerisme en
zetten gezamenlijke acties op

WE MAKEN HET
STADSHART
AANTREKKELIJK
VOOR ONDERNEMERS
Stijn Adriaensens,
schepen van Ruimtelijke
Ordening en Ondernemen

WANDELNETWERK
KEMPENS LANDGOED
VERNIEUWD

KORT

#INSTADSKRANT

Turnhout komt voor op twee kaarten
met wandelknooppunten: Kempens
Van de eerstgenoemde is vanaf de
krokusvakantie een nieuwe versie
beschikbaar, met nieuwe knooppunten in het stadscentrum. Voortaan kun
je het begijnhof en Turnova opnemen
in je wandeling. De kaart bestrijkt
Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels en
Turnhout en sluit aan op de wandelknooppunten in Nederland. De
moeite waard!

Tag de locatie van

STILAAN LENTE IN
HET VENNENGEBIED

Landgoed en Kempense Kolonies.

Binnenkort kleuren lentebloeiers de weilanden geel en blauw.

je foto’s en deel zo
de beste plekjes
met toeristen uit
eigen stad en van
sanne_verhaegen
St. Franciscus Schorvoort
Afsluiting #gedichtenweek2022
Red Rikkie Rijmrups!!!

travel_with_studiobenelux
Na de vele regen begin ik
toch echt wel te verlangen
naar de lente.

smolders.sandra Shadow
on the wall

verder weg. Het
Vennengebied
is een grote
favoriet op jullie

Vroege vogels worden beloond met het geluid van zeldzame

#instadskrant-foto’s,

vogels. Welke soorten typeren voor jou het Vennengebied?

maar welke andere
locaties moet
iedereen zien? Deel
je foto’s openbaar
via Instagram
met de hashtag

TEKENING MET VEEL
KLEUREN IS MOOIER
Op 21 maart, Internationale Dag
tegen Racisme en Discriminatie, worden in de scholen
kleurpotlodensets uitgedeeld met zeven
tinten huidskleur.

INTERNATIONALE
VROUWENDAG OP
8 MAART

KLAAR VOOR EEN
HALVE MARATHON?

Turnhoutse organisaties slaan

niseert op zondag 20 maart

de handen in elkaar om je

een natuurloop over groten-

een rijk programma aan te

deels onverharde wegen

bieden rond ‘zijn wie je bent’.

doorheen het Vennenge-

’s Namiddags zijn er work-

bied. Starten en aankomen

shops, ’s avonds kun je luiste-

doe je bij de Stadsboerderij,

ren naar een lezing en een

je kiest uit verschillende

panelgesprek. Afspraak in Fuif-

afstanden en het hele gezin

zaal Futur in de Wezenstraat.

kan meedoen.

Programma:
www.turnhout.be/
vrouwendag
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Triatlonclub Taxan[Tria] orga-

Info en inschrijven:
www.turnhout.be/
taxantria

sistah_nell #sunsetlovers
#oudekaaiturnhout

petra.peeters.101
Reflection makes the world
more beautiful...

warmescholen.sintvictor
When the sun shines we
shine together

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

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.

