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ACHETMERWET

KAPEL IN
JE BUURT?

ZOMERSCHOOL
ZOEKT
LESGEVERS

DAG
VAN DE
BUREN
Op vrijdag 27 mei is het weer Dag van de
Buren, een ideale gelegenheid om elkaar
terug te vinden en samen opnieuw gezelligheid te vieren. De Buurtmakerij ondersteunt
de bijeenkomsten die jullie organiseren en

Zorg jij met hart en ziel voor het
kapelletje in je straat of ken je

In de twee eerste weken van

biedt iedereen die zich inschrijft een start-

een kapelletje dat dringend wat

augustus kunnen kinderen met

pakket aan. Hoog tijd voor een feestje met

onderhoud kan gebruiken? Erfgoed

een taalachterstand terecht in

je buren!

Noorderkempen zoekt de vrijwilligers

de Zomerschool. Met een mix

achter dat erfgoed en doet een

van sport, spel en projecten in

oproep naar enthousiaste peters

de klas wordt hun kennis van

en meters om de vrijwilligerswerking

het Nederlands gestimuleerd.

te versterken. Meld je aan via

Wil je als vrijwilliger lesgeven

kapellen@turnhout.be.

en mee laagdrempelige

www.turnhout.be/dagvandeburen

taalactiviteiten uitwerken voor
vijf- tot twaalfjarigen, stel je

DOCUMENTEN
VIA E-LOKET
WELKOM, VRIJWILLIGER
Vrijwilligers van Turnhoutse

dan kandidaat via de website.
Een pedagogisch diploma is
vereist, een vrijwilligersvergoeding is voorzien.

CHECK DE CHIP VAN
JE HOND OF KAT
Als een huisdier gechipt is, kan het snel
met zijn baasje worden herenigd na

organisaties kunnen in mei gratis

verlies. Geef je persoonsgegevens vrij in de

deelnemen aan verschillende
workshops.

www.turnhout.be/
lesgever-zomerschool

online databank, zodat iedereen met een

www.turnhout.be/

meer info via
onderwijs@turnhout.be

informatie juist is.

workshops-vrijwilligers-2022

chiplezer je kan opsporen. Kijk ook na of je

checkjechip.be

04

05

ACTUA

ER GROEIT IETS
NIEUWS AAN DE
STADSBOERDERIJ

OOGST ZELF JE
ECOLOGISCH
GETEELDE
SEIZOENSGROENTEN
EN -FRUIT

Stad Turnhout heeft een nieuwe uitbater aangeduid voor de zelfoogsttuin in het park Heizijdse
Velden. Maatwerkbedrijf De Sprong vzw neemt vanaf deze maand de fakkel over en zorgt
ervoor dat er opnieuw groenten kunnen geoogst worden. De nieuwe ploeg van De Sprong
houdt zich op de Stadsboerderij uitsluitend bezig met het onderhoud van de zelfoogsttuin en
doet dat voor één seizoen.

veel lekkerder. Maar ook ouders

invulling krijgen, loopt een ander

waarin staat opgesomd welke

doen er hun profijt, en niet alleen

traject: ook daarvoor zoekt Stad

groenten en fruit je kunt gaan

in hun portemonnee: in de tuin

Turnhout een nieuwe partner

oogsten.

Boodschappen doen op het

kunt bovendien altijd hulp vragen

2023. Per volwassen persoon be-

GEZINSUITSTAP

veld, niet in de supermarkt. Wie

aan de boer en zijn team.

taal je één euro per dag, dat is

Een lidmaatschap van de

jouw ‘oogstaandeel’. Voor kinde-

zelfoogsttuin heeft nog meer

ren zijn er aangepaste tarieven.

voordelen. Dat bewijzen bijvoor-

graag gezond en op het ritme
van de seizoenen wil eten maar
zelf geen tijd of plaats heeft om
een moestuin aan te leggen,
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Elke week krijg je een oogstmail

ABONNEMENT

De oogstaandelen garanderen

beeld de gezinnen die al jarenlang graag naar de zelfoogsttuin

kom je tot rust en kun je volop ge-

(lees meer op pagina 18). Om

nieten van de omgeving. Je kunt

de vergaderzalen te huren, kun

er babbelen met de boer of zijn

je tot september nog terecht bij

medewerkers maar ook met an-

De Troef vzw.

dere leden die komen oogsten.
Tijdens de pluk worden bijvoorbeeld heel enthousiast recepten
uitgewisseld. Bovendien zijn er
regelmatig activiteiten waaraan

vindt een ideale oplossing in de

Nu De Sprong de werkzaam-

een eerlijk loon voor de boer en

zelfoogsttuin. De boer zaait, plant,

heden overneemt, is het weer

in ruil kun jij met je gezin genieten

kweekt en verzorgt de gewassen.

mogelijk om een abonnement te

van de kraakverse, ecologisch

Als de teelten klaar zijn, ga je zelf

nemen. Als je lid wordt, dan kun

geteelde en supergezonde op-

ten en fruit vandaan komen en

STADSBOERDERIJ

oogsten wat je nodig hebt. Kennis

je een jaar lang gaan oogsten,

brengsten van de tuin.

hoe gewassen groeien. Wat ze

Voor de gebouwen van de

van tuinieren heb je niet nodig, je

van begin mei 2022 tot eind april

zelf hebben geoogst, is uiteraard

Stadsboerderij, die een nieuwe

komen. Voor de kinderen is het
een fijne en educatieve uitstap:
ze leren al doende waar groen-

je naar keuze kunt deelnemen.

Oogstabonnementen:
zelfoogsttuin@desprongvzw.be
www.stadsboerderijturnhout.be/
zelfoogsttuin

Vergaderzalen
www.stadsboerderijturnhout.be/
zalenverhuur
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IN BEELD

STADSSPEL VOL
TURNHOUTSE SAGEN

VRAAG HET
HAAR ZELF
Nelle De Beuckeleer,
archeologe & educatief
medewerker stedelijke musea
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!

WAAROM NEEMT HET
TAXANDRIAMUSEUM DEEL AAN DE
ARCHEOLOGIEDAGEN?
Een van de zalen is gewijd aan ‘de archeoloog’, het
perfecte decor voor mijn workshop met gezinnen. Viertot achtjarigen worden echte mini-archeologen.

DUS NA JOUW UITLEG KUNNEN KINDEREN
ZELF AAN DE SLAG GAAN?
Jazeker, ze mogen graven in de zandbak, met truwelen,
borstels en emmers. Daarna moeten ze hun vondsten
tekenen, fotograferen en in zakjes doen.

In het grootste geheim

misschien al waarover het spel

tijdens een interactieve

brouwde Rock Paper Pencil*

gaat. Herken je de figuren of

speurtocht door de binnenstad!

een stadsspel gebaseerd op

situaties echter niet, dan weet je

Turnhoutse volksverhalen.

wat je de komende zomer moet

*Ontdek meer op

Voor wie de lokale sagen

doen: Turnhoutse folklore op

www.rockpaperpencil.be of volg

kent, verraden de tekeningen

je smartphone (her)ontdekken

Rockpaperpencil op Facebook.

WAT LEREN DE MINI-ARCHEOLOGEN UIT
DE VONDSTEN IN HET MUSEUM?
Het museum bewaart wat we belangrijk vinden om te
laten zien. Met munten, botten en zelfs scherven kan
een archeoloog het verleden reconstrueren.
www.archeologiedagen.be
Workshops op 21 mei om 11 en 14 uur.
Reserveren via erfgoeddepot@turnhout.be.
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EDELWEISS RAAKT
DE ROOS
Eind jaren 1980 spoelde er een eerste dartsgolf over Vlaanderen. Turnhout had maar liefst
24 clubs, verspreid over de al even talrijke cafés met een dartbord in het interieur. Nu de
populariteit opnieuw groeit, mede dankzij de veelbekeken tv-uitzendingen van grote
toernooien, blijkt een familieploeg van toen al die tijd overeind te zijn gebleven. Dartsclub
Edelweiss begon met vader, moeder en zonen Lauwers, maar heeft ondertussen bijna 50
leden.

Hun thuishaven is eetcafé
Edelweiss op de rotonde bij het
station. Daar verzamelen de
leden zich op woensdag- en
vrijdagavonden. Ze spelen er
ook hun thuiswedstrijden.

CONCENTRATIE
Wat maakt van iemand een
goede darter?
Dirk: ‘Talent speelt zeker een rol.
Af en toe presenteert zich hier

Hindert het niet dat je in een vol
en rumoerig café staat?
Dirk: ‘Stel je voor dat je zelf op
café zit te praten met vrienden.
Hoor je dan alles wat er aan de
tafels rondom je gezegd wordt?
Nee, want je focust je op je

Dirk Lauwers: ‘We nemen met

een natuurtalent in de club, en

vijf ploegen deel aan de com-

die stoot dan snel door naar

eigen gesprek, alles daarbuiten

petitie van de Darts Federatie

onze A-ploeg in de provinciale

filter je weg. Op diezelfde ma-

Kempen. Eén ploeg speelt in de

reeks. Routine is ook belangrijk:

nier moet je je ook afsluiten voor

provinciale reeks, het hoogste

elke dag gooien om je niveau te

je omgeving als je voor het dart-

klassement. Dat zijn darters die

behouden. Maar misschien wel

bord staat. Het geroezemoes op

zich kunnen meten met de Bel-

de grootste troef voor een echt

de achtergrond mag niet in je

gische top.’

goede speler is concentratie.’

concentratie binnendringen. Als
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werkt alleen als je het ook zelf

DE TWEE

Turnhout huldigt zijn
sportkampioenen! De
knapste sportprestaties

gelooft.’

van 2021 verdienen
extra felicitaties van

BELGISCH
KAMPIOENSCHAP

de thuisstad. Trofeeën

Van 13 tot 15 mei organiseren de

Sportteam, de strafste

werden uitgereikt
aan Sportman en
Sportvrouw, maar
ook aan het beste

Belgische Dartsbond (BeDarts)

Jeugdsporter en de

en Stad Turnhout het Belgisch

‘Trots van de Sport’.

Kampioenschap Darts, een open

www.turnhout.be/

toernooi waarvoor iedereen

sportkampioenen-2021

ouder dan twaalf jaar zich kan
inschrijven, behalve houders van
je die kunst goed beheerst, sta je

dag hebt. Niet goed in je vel

sterker.’

zitten kan het verschil maken

een PDC Tour Card.

tussen winst of verlies. Het is een

Maakt elke deelnemer kans?

Proberen tegenstanders elkaars

mooie sport, maar ze kan ook

Dirk: ‘De eerste twee of drie ron-

concentratie te verstoren?

wel frustrerend zijn.’

des gaan snel, de grote schifting
gaat hard vooruit bij zo’n toernooi.

Dirk: ‘Zeker. Je ziet dat ook op de
hoogste niveaus en de internati-

Je niveau kan lang evolueren

Ervaring en kunde komen dan

onale toernooien. Een opmer-

doorheen de tijd?

wel bovendrijven. Wij nemen ook

king net luid genoeg roepen om

Dirk: ‘Mentale kracht kan ab-

deel. In een kort format als de

door dat schild te dringen. Iets te

soluut toenemen met de jaren.

best-of-fiveserie, waarbij je drie

dicht bij de tegenstrever gaan

Het omgekeerde is natuurlijk ook

spelletjes moet winnen, zouden

staan om hem uit balans te

mogelijk. Er staat geen leeftijd

onze beste spelers het zelfs kunnen

brengen. Of proberen zijn tempo

op darts. Het beste voorbeeld is

halen van de wereldkampioen.’

Greet Minnen,
Sportvrouw van het jaar

Wim Janssens,
Sportman van het jaar

MIJN SPORTDROOM:
EEN GRANDSLAMTOERNOOI WINNEN

ALLEEN NA ZWAAR
TRAINEN HAAL JE
RESULTATEN

te doorbreken

onze eigen moe-

door het jouwe

der die 75 is en

Wat moet je doen om Belgisch

tot kort geleden

kampioen te worden?

nog erg goed

Dirk: ’Eerst en vooral: schrijf je in.

speelde. Nu

Vervolgens moet je wat geluk

zegt ze zelf dat

hebben bij de loting. Maar

ze haar routine

bovenal: zorg ervoor dat jíj de

kwijt is, maar ze

laatste ‘dubbel’ van het toernooi

gooit nog altijd

gooit!’

te verhogen of
te verlagen, net
tegenovergesteld aan het
zijne. Je moet
sowieso mentaal

CONCENTRATIE
IS CRUCIAAL
BIJ DARTS

sterk staan om
te presteren. Een speler die je

trefzeker. En zelfverzekerd, wat

op een goede dag met gemak

belangrijk is. Het helpt om je een

kunt verslaan, kan jou even hard

houding aan te meten alsof je

onderuithalen als je een slechte

niet te verslaan bent, maar dat

Volg het BK Darts bij
Gazet van Antwerpen
en RTV, mediapartners
van het evenement.

België vertegenwoordigen in de

Vorig jaar beleefde ik na 29 jaar

Fed Cup en de derde ronde halen

het hoogtepunt van mijn carrière in

in een grandslamtoernooi waren

het touwtrekken: wereldkampioen

tot nu toe de mooiste momenten

worden op mijn 54ste.

in mijn tenniscarrière.
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de

DE ROUTE

A
A

B

COMBINEREN
IN SPORTHAL HIVSET
Buurtsport nodigt jongeren uit voor
omnisport op woensdagnamiddag en
zaalvoetbal op woensdag- en maandagavond.

B
C

BOKSEN
IN DE BAKKERIJ
Een deel van ‘De Bakkerij’ in Park
Spooreinde werd sportruimte. Buurtsport
geeft er bokstraining aan jongeren.

SPORT EN SPEL
MET BUURTSPORT
Elke week op pad doorheen Turnhout: het Buurtsport-team organiseert gratis activiteiten met
extra aandacht voor mensen, vaak jongeren,
die door omstandigheden moeilijker kunnen
aansluiten bij clubsport. Het team kiest locaties
die voor deze groep makkelijk bereikbaar zijn.

C

BALLETJE TRAPPEN
IN DE GEVANGENIS
Op donderdagnamiddagen begeleidt het team Buurtsport voetbal en
voetvolley voor gedetineerden.

D

D

PEDDELEN
OP HET WARANDEPLEIN
Buurtsport leert volwassenen de techniek van het fietsen. Gemiddeld lukt
dat in twintig lessen van een uur.

EEN TOEKOMST
VOOR ONZE KERKEN
Het nochtans vlakke Vlaamse landschap wordt gekenmerkt door veel pieken: elke dorpskern, elke stadswijk heeft een kerk. De vaak eeuwenoude gebouwen vertellen mee het
rijke verhaal van de lokale geschiedenis. Maar vele staan leeg: het aantal kerkgangers
neemt gestaag af. ‘Turnhout heeft tien kerken en die gebouwen kosten de gemeenschap
veel geld: onderhoud, verwarming, verzekering enzovoort. Via het kerkenplan krijgen een
aantal ervan een nieuwe toekomst en blijven de andere voorbehouden voor de eredienst.’

Schepen van Kerkraden en Faci-

Blijde Boodschap sinds vorig jaar

lity Management Francis Stijnen:

in erfpacht. Eerder huurden we

‘Verval en verwaarlozing willen

er al ruimtes voor sociale initia-

we vermijden, maar onderhoud is

tieven, maar ook voor turn- en

duur en vele kerken hebben ook

godsdienstlessen. Nu investeren

‘Het moderne kerkgebouw in de

een erfgoedwaarde. We hebben

we anderhalf miljoen euro om

Parkwijk laat zich relatief gemak-

daarom enkele jaren geleden

het pand te renoveren tot een

kelijk ombouwen, bij de monu-

een kerkenplan opgemaakt, sa-

kwalitatieve kleutervestiging

mentale historische kerken ligt

men met het centraal kerkbestuur

voor de Stedelijke Basisschool

dat anders. Onder meer voor de

en het bisdom. Dat voeren we nu

Turnhout (SBT). Tegelijk voorzien

Begijnhofkerk verkennen we de

uit. Dat houdt ook in dat sommige

we multifunctionele ruimtes voor

piste van nevenbestemming: het

buurtactiviteiten. De kerk verliest

blijft een gebouw voor eredien-

weliswaar zijn gewijde functie,

sten, maar het wordt daarnaast

maar we geven het gebouw wel

bijvoorbeeld een verlengstuk

HERBESTEMMING IN
DE PARKWIJK

terug aan de lokale gemeen-

van het Begijnhofmuseum en

schap. Ooit waren de paro-

een ruimte waar lezingen of

chiekerken het cement van de

concerten kunnen plaatsvinden

samenleving, die verbindende

die passen in de religieuze waar-

‘We hebben de kerk van De

rol blijft zo bewaard.’

digheid van het gebouw.’

kerken een nevenfunctie krijgen
of herbestemd worden.’
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NEVENBESTEMMING OP
HET BEGIJNHOF

ONZE KERKEN
KRIJGEN EEN
HERBESTEMMING OF
EEN NEVENFUNCTIE
Francis Stijnen,
schepen van Kerkraden en
Facility Management

KORT

#INSTADSKRANT

INSCHRIJVEN VOOR
ZOMERACTIVITEITEN
Vanaf maandag 16 mei om 19 uur
kun je je kinderen inschrijven voor
Turnhout Speelt, speelplein Wollebos
vang Turnhout. Inschrijven doe je
via i-School. Daarvoor heb je een
account nodig, de uitleg vind je op
www.turnhoutspeelt.be/registraties.
dan een afspraak via 014 42 33 81
014 47 49 21 (kinderopvang).

de Warande was
de voorbije weken
het centrum van
Instagram. Het
bieteutje #lente
#bloembollen in de stad

Ga je liever langs bij een loket, maak
(Turnhout Speelt en Wollebos) of

De omgeving van

GEZOCHT: ANIMATOREN
VOOR WOLLEBOS

en de zomerwerking van Kinderop-

de_meyne ‘t Kasteeltje
en blommekes.

herman_.b
#kasteelturnhout
#hertogvanbrabant
#dewarande

Bezorg kinderen de zomer van hun leven op speelplein
Wollebos, in een hecht team met je mede-animatoren!

bloemenveldje
met het kasteel als
decor inspireerde
maar liefst drie
#instadskrant-

Stuur een mail naar wollebos@turnhout.be en stel je kandidaat.

fotografen. Veel
te mooi om niet
te laten zien (en
te vergelijken)!
Blijf je foto’s
openbaar delen

WIL JIJ ONDERNEMEN
IN DE STADSBOERDERIJ?
Stad Turnhout zoekt duurzame ondernemers, organisaties, denkers,
doeners en durvers die vanaf september 2022 hun vaste werking
willen uitbouwen in de Stadsboerderij op de Heizijdse Velden. Naast

BEN JE GEBOREN
IN 1947?
Dan nodigt Komitee 47 je uit voor een

een boer(in) voor het cultiveren van een zelfoogsttuin van circa twee
hectare zijn ook ontmoetingsfuncties (horeca, toerisme …), educatieve functies (vormingswerk rond korte ketens …) en verwante functies
(boerderijwinkel …) welkom in deze duurzaamheids-hub. Meer info,
bezoekmomenten, aanmelding en coaching zijn vanaf 26 april te
vinden op de website.

viering van 75-jarigen op zaterdag 24
september. Mail voor meer info naar
komitee47turnhout@gmail.com.

www.turnhout.be/stadsboerderij

bailey_thekeeshond went
for a walk in the beautiful
turnhout today

jokepuype -stikstof zwangere guy-

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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turnhoutsepatriotten
#slagvanturnhout #1789

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

met de hashtag
#instadskrant.
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festivalcentrum Klein Engelandhoeve

Meer info www.turnhout.be/vennen-en-velden

