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ACHETMERWET

WEEK VAN
DE BIJ
Bijen vervullen een uiterst
belangrijke rol als bestuiver van
(wilde) planten. Dankzij hen zijn er
appelen, paprika’s, courgettes en
nog zoveel meer. Helaas hebben
bijen het steeds moeilijker om te
overleven. Daarom staat de Week
van de Bij (29 mei-5 juni) dit jaar in
het teken van ontharding. Want
minder beton betekent meer bijen.

SCHRIJF JE
IN BIJ DE ACADEMIES!

beetjes helpen!

nen, daarom geeft Stad Turnhout financiële
ondersteuning aan buurten om activiteiten
van één dag te organiseren. De zomer is

Wil je volgend schooljaar lessen volgen aan

te spreken en samen iets te doen, vraag

de Academies voor Schone Kunsten (SASK) of

daarom snel je buurtcheque aan! Info en

Muziek, Woord en Dans (SAMWD), dan moet

voorwaarden op de website.

je je tijdig inschrijven! Kinderen, jongeren en
volwassenen zijn vanaf september weer welkom op de Kunstencampus om hun artistieke

www.turnhout.be/buurtcheques

talenten te ontwikkelen. Bij de SAMWD kun je
je (her)inschrijven tot 5 juli en van 24 augustus
tot 30 september, bij de SASK lopen herinschrijvingen tot 30 juni, nieuwe inschrijvingen
van 29 augustus tot 30 september.

om bomen en struiken te planten,
en bloemen te zaaien. Want alle

Het is belangrijk dat buren elkaar leren ken-

een ideale periode om met je buren af

De campagne roept iedereen op
een geveltuintje aan te leggen

VRAAG
SNEL EEN
BUURTCHEQUE

www.muziekacademieturnhout.be
www.kunstacademieturnhout.be

,
,
TURNHOUTSE FIETSOSTRADES
ZIJN POPULAIR
Twee van de tien drukst gebruikte
fietsostrades van de provincie Antwerpen
liggen in Turnhout: het jaagpad langs het
kanaal Dessel-Schoten en het Bels Lijntje.

www.weekvandebij.be
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Turnhoutse fietsers weten waar het goed
toeven is!
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ACTUA

CHARMEOFFENSIEF OP
TWEE WIELEN

KEMPEN ZIJN GEEN
UITHOEK, MAAR HET
CENTRUM VAN DE
WERELD

Heb je niet-Kempense kennissen in je vrienden- of familiekring die terloops wel eens grinniken om jouw barre en onbereikbare woonplaats ‘aan het uiteinde van de beschaafde
wereld’? Om hen van het tegendeel te overtuigen, is er nu de professioneel gemaakte
podcastreeks ‘Het Kempenoffensief’. Via verhalen over pionierende lokale helden en revolutionaire plaatselijke gebeurtenissen kunnen de Kempen bewondering veroveren, zelfs bij je
meest sceptische kennissen.
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OVER DE FIETS

In de vier meest recente

de Turnhoutse gynaecoloog

podcasts deelt Turnhout de

Nand Peeters, uitvinder van de

hoofdrol met andere Kempense

anticonceptiepil. En dan is er

gemeenten. ‘Over warme harten’

‘Over de fiets’: een onderwerp

belicht de gezinsverpleging

dat ongetwijfeld actueel

in Geel, ‘Over landloperij’

aanvoelt, omdat het gaat over

was, samen met Brugge, de eerste

blikt terug op de voormalige

mobiliteit en duurzaamheid. Dat

fietsstad van Vlaanderen. Het

weldadigheidskolonies in

Turnhout echter ook fietsend een

aandeel fietsers in het verkeer was

Merksplas en Wortel, ‘Over

pioniersrol speelde, is wellicht

nergens zo groot als in die twee

de pil’ vertelt het verhaal van

vergeten.

centrumsteden. De reden daar-

Wout Baert, coördinator bij Fiets-

voor, in Turnhout tenminste, was de

mobiliteitsbeleid, zoals in andere

ligging aan de rand van het land.

steden.

De rode draad die door het hele

NIEUWE GEWOONTEN
Wout: ‘Fietsen zijn bovendien

Kempenoffensief loopt, doet zich

Wout: ‘Het verkeer slibt dicht,

relatief goedkoop, ze zijn goed

dus weer gelden. Hogere overhe-

niet alleen in Turnhout. Veel

voor je gezondheid en hun

den waren minder geneigd in de

steden denken erover na hoe ze

impact op het klimaat is nihil.

verre regio te investeren waardoor

autoluwer kunnen worden, hoe

Steeds meer mensen zien dat

andere verplaatsingswijzen lange

ze de beschikbare ruimte tussen

in: de tweede wagen wordt bij-

de gevels kunnen herverdelen.

voorbeeld vervangen door een

Dat hoeft niet bedreigend te zijn.

bakfiets, ouderen gebruiken een

Auto’s moeten niet helemaal

elektrische fiets om langer actief

weg, maar fietsen hebben enor-

te blijven. Dat succes brengt met

me voordelen waardoor ze meer

zich mee dat de noodzaak om

geschikt zijn voor een stedelijke

fietsers ruimte te geven in het ver-

context: ze brengen je snel en vlot

keer alleen maar groter wordt.’

tijd minder ontwikkeld bleven en
mensen op de fiets waren aangewezen om zich te verplaatsen.’

beraad Vlaanderen: ‘Turnhout

DUURZAME MOBILITEIT
Ondertussen heeft Turnhout niet

op je bestemming en je kunt ze

langer de koppositie, maar de

gemakkelijk stallen. Geen filestress,

fiets blijft in het vizier voor het

geen parkeerproblemen.’

Beluister het hele verhaal op

www.kempenoffensief.be
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IN BEELD

VRAAG HET
HAAR ZELF
Christel Jacobs,
coördinator Welzijnsonthaal

HET GA JE
GOED, JAN

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!

ENERGIEFACTUREN VALLEN
VEEL MENSEN ZWAAR.
WAT KUNNEN ZE DOEN?
Iedereen is welkom tijdens de vrije-inloopmomenten
op dinsdag. Een medewerker bekijkt samen met jou je
factuur en geeft informatie op maat over contracten,
budgetmeters, sociaal tarief enzovoort. Hij of zij kan je
eventueel doorverwijzen naar specifieke diensten zoals
SAAMO of het stadsregionale Loket Wonen.

KUNNEN JULLIE HELPEN
BIJ FINANCIËLE PROBLEMEN?

Afscheid nemen is altijd moeilijk,

Jan de Filmmaker, Jan-van-de-

dit magazine willen je collega’s

Durf om hulp te vragen, wacht niet te lang. We bekijken

maar collega Jan Verheyen

VRIJdagen, de man achter de

van de communicatiedienst

samen met jou welke specifieke hulp we kunnen bieden

laat bij zijn pensionering een

Slag van Turnhout en StadsTV.

nog niet geloven dat je echt

vanuit Welzijnsonthaal of OCMW.

leemte achter even groot als

Turnhout zit in zijn DNA, maar

vertrekt, tegen de tijd dat je

het grondgebied van de stad.

het omgekeerde is ook waar.

het in de brievenbus vindt,
zullen ze wel moeten. Ze

Meer dan 40 jaar stond hij ten
dienste van de Turnhoutenaren.

Jan, bij het ter perse gaan van

missen je al.

Vrije inloop elke dinsdag
tot 21 juni, van 13 tot 16 uur,
Welzijnsonthaal, Stationstraat 80
www.turnhout.be/energiefactuur
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BEMIDDELAARS HOREN
TWEE VERHALEN
Waar mensen samenleven, kunnen conflicten ontstaan. De stedelijke preventiedienst
leidde een team op van vrijwillige burenbemiddelaars die jou helpen om samen met je
buur ergernissen of spanningen te bespreken. Zo kun je op een aangename manier naast
je buren wonen. Je voorkomt dat de politie moet ingrijpen of dat de vrederechter moet
tussenkomen. ‘Burenbemiddeling is een vriendelijke optie, waarbij mensen zélf tot een
oplossing komen.’

Hayet Lamghari en Annemarie

ziet hem. Behalve wij, maar we

kunnen we geen goede bemid-

Muurling, burenbemiddelaars:

willen dat de betrokkenen hem

delaars zijn.’

‘Door actief te luisteren, begrip

zélf benoemen. Als neutrale

te tonen en zienswijzen te erken-

aanwezigen bieden wij omschrij-

nen, proberen we om mensen

vingen aan en proberen we

zelf op ideeën te brengen voor

denkpatronen te doorbreken,

een oplossing. Het is mooi om

waardoor de buren zelf op het

Annemarie: ‘Wij oordelen nooit.

te zien hoeveel bereidwilligheid

juiste spoor komen.’

Wij zoeken ook geen winnaar,
wij zoeken een win-winsituatie.

daartoe bestaat, en hoe creatief de oplossingen kunnen zijn.’

WIN-WINSITUATIE

Hayet: ‘Die neutraliteit is een

Daarom is bemiddeling een

van onze basisprincipes, naast

vriendelijke optie, vergeleken

Annemarie: ‘Soms is het wel

transparantie en meerpartij-

met bijvoorbeeld een recht-

lastig om te zwijgen: dan staat

digheid. En we bieden onze

bank. Een rechter velt een

er bij wijze van spreken een

diensten altijd gratis aan. Als we

oordeel, duidt een winnaar en

olifant in de kamer, en niemand

die beginselen niet respecteren,

een verliezer aan en dringt een
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reactie abnormaal of buitensporig

DE TWEE

De expo ‘Onderhuids’ in
het Speelkaartenmuseum
portretteert mensen

is’. Dat besef kan mensen helpen

met een tattoo rond

om hun schroom te overwinnen

speelkaarten. In de

en alsnog zelf met hun buur te

tentoonstelling is ook een

praten. Want vaak is dát het

liveatelier ondergebracht.

onderliggende probleem: een

www.speelkaartenmuseum.be

onvermogen om nog te communiceren.’
Hayet: ‘We komen in situaties
terecht waar de verbinding tussen
buren helemaal ontbreekt. Ze leven naast elkaar, zelfs zonder zich
bewust te zijn van de frustraties
van de ander. Dan gebeurt het
dat wij naar buur 2 gaan in de
wetenschap dat die niet weet
oplossing op die voor een van

moeten we onszelf eerst resetten,

waarvoor wij komen. Dat zijn

beide partijen ongewenst is.

dat is essentieel. We mogen niet

spannende situaties die veel tact

Via bemiddeling trachten wij

vooringenomen zijn als we naar

vragen.’

tot een oplossing te komen die

het tweede verhaal gaan luis-

misschien niet ideaal is, maar die

teren. Elke buur heeft gelijk, er is

voor beide buren haalbaar en

geen sprake van één waarheid.’

aanvaardbaar is.’

buur 2 dat een gesprek met ons
vrijwillig is, maar we stellen vast dat

BUUR 1 EN BUUR 2

Annemarie: ‘We geven ook er-

veel mensen toch willen praten.

kenning aan beide buren: elk pro-

Begrijpelijk: het is pijnlijk dat iemand

bleem is persoonlijk, en iedereen

een probleem met hen blijkt te

heeft het recht om een situatie

hebben, en het doet deugd dat er

Hayet: ‘Wij gaan

problematisch te

dan ook naar hun verhaal wordt

altijd eerst naar

vinden, ook als

geluisterd. Doorgaans snappen

een ander dat

ze snel waarover het gaat, ook al

niet als zodanig

vertellen we dat niet. Het besef was

ervaart. Tegelijk

er eigenlijk al langer, maar het was

kan het helpen

nodig dat iemand aan de alarmbel

om te weten dat

trok. Vaak voegen ze nog zaken

er anderen zijn

toe die zij op hun beurt met buur 1

die net hetzelfde

willen bespreken, en dat mag ook.’

degene die heeft
gemeld dat een
bemiddeling
nodig is, dat is
voor ons buur 1.
We laten hem zijn

BUUR 1 EN
BUUR 2 HEBBEN
ALLEBEI GELIJK

verhaal vertellen,
en vaak is het al
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Annemarie: ‘We benadrukken bij

voelen als jij. Wij

een opluchting om gehoord te

hebben zoveel praktijksituaties

worden, om ergens met die frus-

meegemaakt dat we oprecht

tratie naartoe te kunnen. Daarna

kunnen veralgemenen: ‘je staat

gaan we naar buur 2, maar dan

niet alleen, denk niet dat jouw

www.turnhout.be/
burenbemiddeling
0478 67 08 74,
burenbemiddeling@turnhout.be

Gabriël Bruins,
Tattooliefhebber

Laura Meeus,
Tattoo artist

ELKE TATTOO
ALS MIJLPAAL IN
MIJN LEVEN

VERDER BOUWEND
OP MIJN
JEUGDINTERESSES

Als 17-jarige liet ik stiekem een

de

Als kind had ik al een passie

eerste tattoo zetten. Tijdens mu-

voor tekenen. Mijn ouders waren

ziektournees werden dat er meer.

motards en tijdens motorfeesten

Veel van mijn tattoos zijn trouwens

tekende ik met een alcoholstift

gelinkt aan muziek.

tattoos bij de bezoekers.

DE ROUTE

A
A

B

BELS LIJNTJE
IS HET GOEDE SPOOR
Dagtrippers, toeristen en Turnhoutenaren kunnen zich blijven verbazen over
het fietspad dat ooit treintraject was.

B
C

HOLSTEINHOEVE
SERVEERT
AMBACHTELIJK IJS
Natuurlijk wil je alle smaken proeven,
maar bedenk wel: je komt nog meer
lekkers tegen op je tocht.

PROEVERTJESFIETSROUTE
Twee ontdekkingstochten in één: fiets 42 kilometer door een prachtig landschap én proef
het lekkers dat lokale handelaren te bieden
hebben. Ga eerst even langs bij Toerisme & UiT
op de Grote Markt voor de route en het bonnenboekje.

C

BISTRO-PUB PUERTO
SCHOTELT TAPAS VOOR
Tapas zijn ‘kleine hapjes’ maar let op:
ze smaken altijd naar meer! En je hebt
nog meer locaties voor de boeg ...

D

D

GRAND CAFÉ CHAOS
BIEDT EEN GROTE FINALE
Een tuin die ‘De Lusthof’ heet, is de
ideale plek om je fiets- en proeftocht
smaakvol en smakelijk af te sluiten.

DE SOM VAN
VIER BESTUREN

FIETS EN OPENBAAR
VERVOER ZIJN
CRUCIAAL IN HET
MOBILITEITSPLAN
Marc Boogers,
schepen van Mobiliteit

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar hebben samen één mobiliteitsplan. De bijna
90 000 inwoners verplaatsen zich continu binnen het gezamenlijke grondgebied om te wonen, te werken, te winkelen, naar school te gaan enzovoort. Momenteel rijden ze zich al te
vaak vast in files, met stress en ongevallen tot gevolg. Ook de kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk. De vier gemeentebesturen pakken die problemen nu samen aan.

Schepen van Mobiliteit Marc

bijvoorbeeld door gemotori-

seren en de bereikbaarheid van

Boogers: ‘Elke inwoner en elke

seerd doorgaand verkeer om te

onze stad en onze buurten veilig

bezoeker moet zich veilig en zor-

leiden zodat het niet meer door

te stellen. We geven daarom

geloos kunnen verplaatsen in de

buurten en wijken of langs scho-

extra aandacht aan fietsverbin-

regio. We mikken op 2035 om alle

len moet. We maken bovendien

dingen. In Turnhout, maar ook

doelstellingen te realiseren, maar

meer kruispunten conflictvrij.

tussen de vier gemeenten in,

ook op korte termijn rollen we al

Tegelijk verbeteren we zo de

zodat we veilige en vlotte routes

heel wat acties uit.’ Het regionale

gezondheid van de inwoners en

creëren doorheen de regio.

plan is gemaakt door een team

pakken we de klimaatuitdagin-

Daarnaast zetten we ons in voor

van mobiliteitsexperts van de vier

gen aan.’

kwalitatiever openbaar vervoer.

gemeenten en externe experts. Er
waren ook participatiemomenten
en bevragingen bij inwoners.

DOELSTELLINGEN
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Om onze ambities concreet

MAAL TWEE EN
MIN EEN VIERDE
‘De fiets en het openbaar

‘Woonbuurten maken we

vervoer zijn cruciaal om de ge-

leefbaarder en verkeersveiliger,

noemde doelstellingen te reali-

te maken, vertalen we ze ook
in cijfers: tegen 2035 willen we
het aantal verplaatsingen per
fiets en per openbaar vervoer
verdubbelen en het aantal
verplaatsingen met de auto met
een kwart verminderen.’

KORT
DEMENTIEVRIENDELIJK
OP STAP

#INSTADSKRANT

Dementie is een dagelijkse realiteit
voor heel wat bewoners in woonzorgcentra De Vliet en De Wending.
Binnen Zorggroep Orion ontstond
van daaruit het idee voor een beleefwandeling doorheen Turnhout.
Bewoners met dementie werkten er
zelf aan mee. Via themaborden op

VRIJWILLIGERS VERZORGEN
HISTORISCHE KRUIDENTUIN

mentie herinneringen ophalen aan
bekende plekken in de stad.

gespotte vogel en
meerdere vroege
vogels in mei. Maar
elpeeke Is het een
vliegtuig, is het een vogel?
#stadsboerderij

de route kunnen mensen met devroeger: aan verhalen, mensen en

Vogelspotters, een

jef.debacker Gust en opa
zijn samen gaan zeilen.
#mellevijver

mindful_photographer_
belles Be awake

Pal voor de inkom van wat nu het Begijnhofmuseum is, kweekten

wat brengt de
maand juni?
Blijf je foto’s

de begijnen eeuwenlang kruiden. Sinds kort wordt de tuin

openbaar delen

onderhouden door acht buurtbewoners. Breng eens een bezoek!

op Instagram
met de hashtag
#instadskrant en
verover een plekje
in de fotogalerij.

STADSPARKFEESTEN
OP VOLLE
STERKTE TERUG!
Van 3 tot en met 6 juni moet je in het
Stadspark zijn voor muziek, stoomtreintjes, een reuzenrad, een alpacaboerderij en véél meer!

ALS EEN LOPEND
VUURTJE
Op pinkstermaandag 6 juni organiseert het bisdom Antwerpen
een grote ontmoetingsdag in en rond Turnhout. Het gevarieerde programma omvat lezingen, workshops, optredens,
een vredeswandeling met andere religies, rondleidingen met
duiding in kerken, geloofsgetuigenissen, een religieuze markt
en liturgische momenten. Het binnenprogramma loopt tussen
9.30 en 17 uur in onder meer de kerken van de binnenstad,
het HIVSET en het begijnhof. Het buitenprogramma op de Grote Markt duurt van 10 tot 18 uur. Iedereen is welkom om mee
te vieren, te debatteren, te ontdekken.

UiTmagazine pagina 12
www.stadsparkfeesten.be

www.handelingen.be

maxxco Effe rusten...
#ooievaar #veedijk

frederikvandevliet
#ochtendstond
#curiosamarkt

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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bazart.turnhout
MUURSCHILDERING

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

STOE
24
BER
25
26
JUN

Muziekoptredens
op de Grote Markt
Binkies Kinderfestival
in het Raadsherenpark
Shopping met foodtrucks &
kraampjes in het stadshart

www.turnhout.be/stoeber

