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ACHETMERWET
INVENTARIS
VAN KERKHOF
KWAKKELSTRAAT

MUSEUM22:
JOUW MENING
OVER DE MUSEA
Het Begijnhofmuseum, het Taxandriamuseum
en het Nationaal Museum van de Speelkaart
nemen deel aan een grootschalig Vlaams
publieksonderzoek. Elk museum biedt een
vragenlijst op eigen maat aan en hoort

TEL DE HUISMUSSEN
IN JOUW TUIN

Dit voorjaar wordt het erfgoed

graag wat je vindt van de collecties, expo’s,

van begraafplaats Kwak-

activiteiten, tarieven enzovoort. Deelnemen

kelstraat in kaart gebracht.

kan online tot en met 30 juni.

Adviesbureau INTRO Cultuur
en Media coördineert dat
project en werkt ervoor samen
met Stad Turnhout en Erfgoed

De huismus is een kleine zangvogel

Noorderkempen. Zij onder-

die dicht bij de mens leeft, helaas

zoeken hoe het kerkhof ook

neemt de populatie drastisch af.

in de toekomst beheerd kan

Vogelbescherming Vlaanderen

worden als begraafplaats en

wil het aantal broedparen in kaart

luwteplek. Daarom kan je er in

brengen en vraagt jouw hulp.

de komende weken mensen

Ga op 9 of 10 april een tiental

tegenkomen die graftekens

minuten buiten staan, bij voorkeur ’s

fotograferen of inventariseren.

ochtends, en luister aandachtig naar

www.mussenwerkgroep.be. Daar

DOCUMENTEN VIA E-LOKET
vind je ook het telformulier waarmee
je jouw resultaat kunt indienen.

100 000 MELDINGEN
Sinds 1 juni 2016 verwerken de
medewerkers van het Meldpunt de digitale
kennisgevingen van stadsgenoten. Onlangs

het gezang. Ken je het niet, dan
kun je een voorbeeld beluisteren op

www.turnhout.be/museaturnhout

liep de 100 000ste melding binnen in het

Wil je meewerken
als vrijwilliger? 		
Of wil je meer weten?

systeem. Net als zijn 99 999 voorgangers,
kreeg ook deze melder feedback op maat.

Mail naar onroerenderfgoed@
erfgoednoorderkempen.be

www.turnhout.be/meldingsformulier
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ACTUA

NIEUWE
PARKEERAUTOMATEN

PARKEERDRUK IN
WOONWIJKEN MOET
LAGER WORDEN

De zone voor betalend parkeren in de binnenstad wordt groter. De reden is dat de betrokken
straten lijden onder een toenemende parkeerdruk. Dat veroorzaakt overlast, meer verkeer
en een gebrek aan parkeerplaatsen voor de bewoners zelf. Wie in de nieuwe betaalzones
woont, heeft recht op een gratis bewonerskaart. Bezoekers en passanten vinden een alternatief in de gratis randparkings of de grote centrumparkings.

project zijn voorzien, niet in de

merking voor één gratis kaart

of via sms. Behalve parkeer-

omliggende straten. Daar-

per adres. Je kunt een tweede

automaten komen er ook

om wordt straatparkeren ook

kaart kopen, maar twee per

informatiezuilen, zodat je nooit

betalend gemaakt in de zone

woonst is het maximum. Een

een grote afstand naar een

ten noorden van de Merodelei,

bewonerskaart is alleen geldig

automaat moet afleggen als je

tussen spoorweg en Tramstraat.

binnen de zone waar je woont.

voor sms-betalen kiest.

BIJ HET STATION

PRAKTISCH

Omdat de betaalzone in de

Parkeren in Turnhout

binnenstad groter wordt, zijn

www.turnhout.be/parkeren

De wijk Niefhout in de stations-

In de nieuwe betaalzones geldt

omgeving is in volle ontwikkeling.

het goedkoopste tarief van 0,60

Naast woningen komen daar

liggende straten. Om de buurt

euro per uur. De bewoners krij-

mettertijd ook kantoren en een

weer leefbaarder te maken, kun-

gen rond deze tijd een brief in

woonzorgcentrum, en dus komt

nen voortaan alleen bewoners

de bus met informatie over de

er ook meer verkeer op gang.

bewonerskaart waar ze recht

nog gratis parkeren in de straten

Het is de bedoeling dat al die

op hebben. Als je gedomicili-

De parking van de UGC-cinema

tussen Rubensstraat, Kwakkel-

extra auto’s worden geparkeerd

eerd bent binnen de (nieuwe)

was lange tijd gratis en werd

straat, Apostoliekenstraat en ring.

in de (betaal)parkings die in het

betaalzone, dan kom je in aan-

De uitbreiding situeert zich in

druk gebruikt. Vanaf het moment

twee delen van de binnenstad:

echter dat de uitbaters betaald

enerzijds in de straten rond

parkeren invoerden op hun ter-

bioscoopcomplex UGC, anderzijds

rein, zochten veel automobilisten

in de stationsomgeving aan de

een parkeerplaats in de om-

westzijde van de spoorweg.

ROND UGC
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er meer parkeerautomaten
nodig. De toestellen in de al
bestaande zones zijn bovendien
aan vervanging toe. Daarom
worden vanaf april in de hele

Overzicht van
nieuwe straten met
betaald parkeren
www.turnhout.be/
uitbreiding-betaalzone

binnenstad nieuwe parkeerautomaten geplaatst. Je kunt dan
overal kiezen hoe je betaalt:
met munten, met je betaalkaart
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IN BEELD

KOOP
LOKAAL

VRAAG HET
HAAR ZELF
Anneleen Van Lommel,
erfgoedmedewerker
cultureel erfgoed,
Erfgoed Noorderkempen
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 DIT JAAR HET THEMA
VAN DE ERFGOEDDAG
IN VLAANDEREN EN BRUSSEL?
Onder de noemer ‘Erfgoed maakt school’ word je op
zondag 24 april uitgenodigd om een duik te nemen in
verhalen over het onderwijs van vroeger, verteld door
bijzondere voorwerpen, sfeervolle plekken en markante
figuren.

NA DE ERFGOEDDAG VOLGT ER EEN
ERFGOEDDAGWEEK.
WAT HOUDT DAT IN?

De paashaas en de paasklokken

bij de Turnhoutse chocolatiers.

www.turnhoutvanshoppen.be

leveren ongetwijfeld uitstekende

Vind je het belangrijk om lokale

www.facebook.com/

Scholen kunnen die week gratis genieten van cultureel

paaseieren af in je tuin, maar

handelaars te steunen? Hun

TurnhoutvanShoppen

erfgoed in hun buurt. Ze worden als vips ontvangen in

als je zelf paaschocolade

informatie staat op de website

cadeau wilt geven, dan vind je

en de Facebookpagina van

Op de foto: Chocolate Square,

nergens betere koopwaar dan

Turnhout van Shoppen.

Turnova

een museum of krijgen een spreker, een Erfgoedklasbak, op bezoek in de klas. Leerkrachten vinden het
aanbod op cultuurkuur.be/vippakket.
www.erfgoeddagkempen.be
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SCHOON
JONG VOLK
Hun naam hebben ze niet gestolen, en hun missie als jongerenambassadeurs van
MOOOV nemen ze heel ernstig: ‘We proberen jongeren te stimuleren om een interesse
te ontwikkelen voor kunstfilms.’ Schoon Jong Volk (SJV) is een hechte vriendengroep
met een gemeenschappelijke passie voor film. Eind april zullen de leden te vinden zijn in
bioscoopcomplex UGC, waar het MOOOV Filmfestival na twee online edities weer in bioscoopzalen neerstrijkt.

Marie-Line: ‘Er gaat niets boven
een écht festival, met films op
een groot scherm, veel mensen
in de zaal en het geroezemoes
van de nabesprekingen achteraf.
Omdat we ook jongeren naar het

JONGERENJURY
Maarten: ‘Daarnaast organiseren we ook een jongerenjury.
We brengen een groep jonge

Brugge, en die twee steden zijn
nog steeds de grote kernen voor
het festival. Schoon Jong Volk in
Turnhout en Platform in Brugge:
samen zijn we de Young Ambassadors van MOOOV.’

festival willen trekken, organiseren

filmliefhebbers bijeen om de

we een avond op hun maat: we

competitiefilms te bekijken. Hun

‘Het lijkt natuurlijk een uitdaging

vertonen eerst een van de films

favoriet krijgt de jongerenprijs.

voor de jongerenjury om uit de

uit het festivalprogramma, daar-

Dat initiatief is niet nieuw, we

uiteenlopende films een laure-

na houden we een afterparty.

werken daarvoor al jaren samen

aat te kiezen, maar in de praktijk

Wie ons al een beetje kent, weet

met Platform, onze Brugse te-

is het toch vooral heel plezant

dat we garant staan voor sfeer,

genhanger. MOOOV is immers

om te doen. Voor ze de films te

en dat gaan we des te meer

een fusie van Open Doek uit

zien krijgen, kunnen de juryleden

waarmaken nu alles weer mag.’

Turnhout en Cinema Novo uit

een workshop volgen waarin ze

11

minder goed zijn. Dus, aan alle

DE TWEE

Eind april is een
uitstekend moment
om zomerbloeiende

jongeren tot 26 jaar: houd onze

bollen te planten. Als

sociale media in de gaten en

je in april potgrond of

kom zeker eens af. Je mag meer

compost koopt in het

verwachten dan zomaar een film-

recyclagepark, dan

vertoning; we kleden het zaaltje

krijg je er gratis een

aan in het thema van de film en

paar tuinhandschoenen

we sluiten altijd af met een fuif of

bovenop. Het aanbod
geldt zolang de

een caféavond.’

voorraad strekt
www.turnhout.be/

WARME OPROEP

snoeihout
www.turnhout.be/
composteren

Eva: ‘Maar noteer dus zéker
vrijdag 22 april in je agenda: dat
is de jongerenavond van het festival, we maken er gegarandeerd
een groot feest van. We hopen
dat veel jongeren dankzij onze
activiteiten de smaak te pakken
leren hoe ze kritisch moeten kij-

wij ook altijd bij MOOOV terecht

krijgen om meer wereldfilms en

ken en beoordelen. En we kno-

voor onze eigen activiteiten.’

arthouseproducties te gaan zien.
En natuurlijk biedt

pen een aantal toffe activiteiten
vast aan de juryopdracht, zoals

Hendrik: ‘Ik wil

een weekend in Brugge. Dat

graag reclame

doen we samen met Platform.

maken voor onze
filmprojecties
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WE LATEN
JONGEREN
KENNISMAKEN MET
WERELDFILMS

BUITEN HET FESTIVAL

in Jeugdhuis

Robbe: ‘We zijn niet alleen in

matig filmavon-

de festivalmaand actief. We

den waarvoor we

houden voortdurend contact

kunnen kiezen uit

met het MOOOV-team en we

het rijke archief van MOOOV. Het

werken mee aan hun projecten

is onze bedoeling om jongeren

doorheen het jaar. ‘MOOOV

voorbij de mainstreamfilms te

Wijkt Af’ bijvoorbeeld, een week

leiden en hen een nieuw perspec-

in de zomervakantie waarin er

tief te bieden. Niet alleen een blik

elke dag een film wordt vertoond

op andere culturen, maar ook

op een bijzondere locatie. Daar

op andere manieren om films te

bemannen wij de bar en doen we

maken. Dat films minder populair

andere klusjes. Andersom kunnen

zijn, betekent zeker niet dat ze

Wollewei. We
organiseren regel-

ook de rest van
het MOOOV
Filmfestival de
beste cinema-ervaring die je je
kunt wensen. Het
festivalthema is
dit jaar ‘Focus op
spektakel’ én we
vieren het dertig-

jarige bestaan. Niet te missen dus:
van 21 april tot 1 mei moet je echt
in UGC zijn.’

www.facebook.com/
Schoonjongvolksjv
www.instagram.com/
schoonjongvolk

Laurens Vogels,
recyclageparkwachter

Maya Pelkmans,
tuinkenner

BRENG JE
GROENAFVAL APART
MEE, SORTEER THUIS

COMPOSTMEESTERS
LEREN JE
HOE HET MOET

Snoeihout kan je het hele jaar gratis

de

Je kunt tuinafval ook thuis verwerken,

brengen. In maart, april, juli, oktober

via kringlooptechnieken als compos-

en november haalt Stad Turnhout

teren. De tips van de compostmees-

het na afspraak ook thuis op.

ters hebben mij goed geholpen.

DE ROUTE

A
A

SINT GEORGIOS
IN HEILIG HARTKERK
Onder de hoogste toren van Turnhout

B

houdt sinds 2019 de Roemeens-orthodoxe kerk zijn liturgische diensten.

B

ATLAS DRAAGT
WERELDKEUKEN UIT
Bij Atlas Foods in de Patersstraat proef
je warme sinaasappelthee en een
bladerdeeggebakje met noten.

C
C

MULTICULTURELE
WANDELING

ITTIHAD MOSKEE
HEET JE WELKOM
In de moskee aan de Merodelei
beantwoordt de imam je vragen en
maak je kennis met de geloofsgemeenschap.

D

D

AGENTSCHAP
INTEGRATIE &
INBURGERING
Medewerkers leggen uit hoe ze nieuw-

Turnhout is een multiculturele stad. Na deze wandeling
zijn de invloeden uit alle hoeken van de wereld niet
meer vreemd voor jou.
Reserveer de gegidste wandeling via
toerisme@turnhout.be of 014 44 33 55

komers begeleiden. Ze geven je ook
handvatten om met diversiteit om te
gaan.

BOOMING BUSINESS
OP VEEDIJK
Het regionale bedrijventerrein Veedijk werd in twee fasen ontwikkeld en is volledig ingevuld geraakt. De meeste percelen zijn ondertussen bebouwd. De terreinen die nog niet
bebouwd zijn, werden wel al toegewezen aan ondernemers die voor een kwaliteitsvolle
toevoeging zullen zorgen. Daarnaast realiseren verschillende bedrijven hun uitbreidingsplannen op de al bestaande, oudere bedrijvenzones.

Schepen van Economie en

oppervlakte daadwerkelijk moet

den kansen krijgen om aan de

Werk Luc Op de Beeck: ‘Al sinds

worden gevuld.’

slag te gaan, vervult een reële

2004 ontwikkelen we Veedijk
als een gemengd regionaal
IOK hebben van bij het begin de

NIEUWE JOBS

doelstelling gehanteerd dat het

‘We hoopten dat het bedrij-

ECONOMIE FLOREERT

resultaat duurzaam, futureproof

venterrein werk zou geven aan

‘We zien een grote dynamiek

en kwaliteitsvol moest zijn. Die

minstens twintig werknemers

in onze industrie. De groei zet

ambitie is onder meer gereali-

per hectare, maar dat getal is

zich door in diverse sectoren,

seerd met een bosbuffer om de

nu al ruimschoots overtroffen.

zowel bij kleine als (middel)grote

woonwijk Zevendonk af te scher-

Op termijn kan Veedijk groeien

bedrijven. Ondernemers investe-

men. Bij de selectie van bedrij-

richting 2 000 arbeidsplaatsen.

ren veel geld in hun Turnhoutse

ven hebben we dan weer veel

De jobs zijn heel divers van

vestigingen, en dat zorgt ervoor

aandacht gegeven aan een

aard, zowel qua inhoud als qua

dat ze hier stevig verankerd ge-

zuinig gebruik van de beschikba-

scholingsgraad, en dat vind

raken. Een opsteker voor de stad

re ruimte, waarbij minstens twee

ik enorm belangrijk. Dat ook

en de regio.’

derde van de bebouwbare

minder geschoolde werkzoeken-

bedrijventerrein. Wij en partner
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behoefte.’

OP TERMIJN KAN
VEEDIJK GROEIEN
RICHTING 2 000
ARBEIDSPLAATSEN
Luc Op de Beeck,
schepen van
Economie en Werk

ONTDEK TURNHOUT
IN GROEP

KORT

#INSTADSKRANT

Toerisme & UiT biedt verschillende
groepswandelingen aan waarmee
je Turnhout op een originele manier
kunt ontdekken. Laat je je leiden
haar geheimen prijs. Een groepsmenu maakt de uitstap compleet. In
de nieuwe groepsbrochure vind je
inspiratie, download ze via de web-

palmen deze
maand de pagina
in en brengen de
Turnhoutse natuur
fiji_the_toller
Spring vibes

site of vraag een papieren exemplaar aan via toerisme@turnhout.be
of 014 44 33 55.

Honden & historie

PROJECT NIEFHOUT IN
STROOMVERSNELLING

door een gids, dan geeft de stad al

digit.all.photo
“Turnhout by Night

kompaws Every hour with
you is a golden hour!

In Niefhout, achter het station, vorderen de werken aan het

balans.
Wie of wat speelt

Pioniersgebouw gestaag. Binnenkort start de aannemer ook met

in april de hoofdrol

de aanleg van het autovrije Fanny Aubergéplein.

www.toerismeturnhout.be
groepsaanbod

en cultuur netjes in

op jouw foto’s?
Deel ze openbaar
via Instagram
met de hashtag
#instadskrant.

KLIMAATSLIM
EN NATUURVRIENDELIJK
TUINIEREN
De Tuinrangers organiseren een
gratis webinar voor beginners op
donderdag 21 april om 19.20 uur.
Boek een plekje via

www.tuinrangers.be/webinar

PASSAGE
BREIDT UIT

WIE SPEELT
MEE BUITEN?

‘Passage - Kempense Kunst

Televisie af, tablets uit. Op

nu’ in het Taxandriamuseum

woensdag 20 april is het Bui-

krijgt binnenkort een verleng-

tenspeeldag! Tussen 13 en

stuk in de museumtuin. De ten-

17 uur worden alle Turnhout-

toonstelling geeft een beeld

se kinderen uitgenodigd

van het hedendaagse Kem-

om in openlucht te ravotten

pense kunstlandschap. Nog te

en te sporten. Speeltips en

bezoeken tot 29 augustus.

ideeën vind je op

www.taxandriamuseum.be

www.buitenspeeldag.be

toon_de_clerck
#karelooms portret
van Edith van Eersel
#taxandriamuseum

herman_.b
Villa des Roses

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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pom_rocky_theprince
The light in the darkness

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

festival
lm

fi

