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ACHETMERWET
JONGEREN AAN
HET WOORD

KUNST
IN DE TUIN
Met ‘Passage buiten’ breidt het Taxan-

DOE DE
TEKENCHECK!
Plan je een bezoek aan de natuur?
Prima idee! Genieten van de natuur
is goed voor je gezondheid. Maar
bescherm jezelf: doe dezelfde
dag nog de tekencheck. Van
een tekenbeet kun je ernstig ziek
worden, maar met een eenvoudige
reeks maatregelen kun je de ziekte
van Lyme voorkomen of genezen.
Controleer jezelf en je gezinsleden
onmiddellijk op tekenbeten. Vind
je een teek, verwijder die dan
rustig en in één beweging. Volg
de beet daarna een maand lang
nauwgezet op.

driamuseum de indoor tentoonstelling rond
Kempense kunstenaars uit met een luik in de
sfeervolle achtertuin. Kuier er rustig rond en
geniet van de gratis buitenexpo met beelIn de decembereditie van

den van Brénine, Katrin Dekoninck, Freddy

het Stadsmagazine krijgen

Van Dyck en Jaak Hillen.

jongeren het woord. Ben je
tussen 12 en 18 jaar en wil je
een verhaal delen met heel
Turnhout? Wil je een inkijk ge-

www.taxandriamuseum.be

ven in jouw leefwereld? Vul
dan het online formulier in en
laat weten wat je te zeggen
hebt. Medewerkers van de
stedelijke jeugd- en communicatiedienst begeleiden het
productieproces. Deel dit

ROLLING DOOR
HET STADSPARK

bericht gerust, iedereen mag
het weten!

Vijf studenten van Thomas More Hogeschool
lanceerden een toegankelijke wandelroute
gericht op minder mobiele personen. Via

www.tekenbeten.be

www.turnhout.be/
jongerenmagazine

de app Actionbound krijg je onderweg
beweegopdrachten voorgeschoteld. Haal
de infobrochure bij Toerisme & UiT, Grote
Markt 44.
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ACTUA

GEZOCHT:
MEDELEVEN

EMOTIEFRAUDE
REKENT OP
GOEDE HARTEN EN
HULPVAARDIGHEID

Elke dag krijgt de politie slachtoffers van computercriminaliteit over de vloer. Vaak hebben
ze duizenden euro’s verloren. Dieven plegen minder inbraken, liever slaan ze toe vanop een
veilige afstand. De kans om betrapt te worden is kleiner en bovendien kunnen ze sneller en
grootschaliger gigantische sommen geld opstrijken. Politie Regio Turnhout en de preventiedienst proberen mensen bewust te maken van het gevaar via campagnes en infomomenten.

EMOTIEFRAUDE

moeten reageren, zoek dan

als zij voor jou. Het gaat niet om

dat nieuwe gsm-nummer schuilt.

via de officiële websites naar

jou als persoon, maar om het

contactgegevens en bel recht-

geld dat je misschien wil geven.

PHISHING
Bij phishing proberen criminelen

streeks naar de betrokken dienst.
Daar kunnen ze je vertellen of
het bericht betrouwbaar was.

DOEN!

vraagt om geld over te maken:

dat in tegen je instinct om te

je op te lichten via valse e-mails,

zijn of haar mailbox kan gehackt

helpen. Mensen die je online om

websites of sms’en. Hun berich-

zijn. Een andere oplichterstruc is

geld vragen, via chats, apps,

ten lijken van officiële instanties

NIET PERSOONLIJK

om zich voor te doen als je zoon

sociale media of sms, vertrouw je

te komen: je bank, de Vlaamse

Slachtoffers hebben vaak het

Let extra op tijdens weekends of

of dochter. Je krijgt dan een

beter niet. Bedenk dat je hen in

en hulpvaardigheid. Nadat ze

overheid, de federale belas-

gevoel dat een cyberaanval

op vrijdag: oplichters slaan vaak

boodschap als ‘Mijn oude tele-

feite niet kent. Als de vraag om

een vertrouwensband met je

tingsdienst enzovoort. Overheids-

persoonlijk is bedoeld. Dat is

dan toe, omdat ze weten dat

foon is kapot, dit is mijn nieuwe

geld lijkt te komen van iemand

diensten vragen echter nooit

hebben opgebouwd via sociale

niet zo. Cybercriminelen richten

je je bank niet onmiddellijk kunt

nummer.’ Vervolgens vraagt je

die je wél kent, check dan altijd

langs die weg naar persoonlijke

hun pijlen op heel veel mensen

bereiken.

media, chats of datingsites, vra-

zogenaamde kind je om reke-

of het bericht echt is. Dat is heel

gegevens, bankgegevens of

gen ze geld voor bijvoorbeeld

tegelijk. Voor hen is een actie

ningen te betalen.

gemakkelijk: reageer niet met

wachtwoorden. Reageer dus

geslaagd – en winstgevend - als

een tekstbericht of mail, maar

niet en klik ook niet op links in

Wil je meer lezen over

zelfs maar een kleine fractie van

oplichting via internet?

Bij emotiefraude doen oplichters
een beroep op je goede hart

een medische ingreep. Ga daar
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is en of je dochter echt achter

niet op in. Wees ook waakzaam

Bescherm jezelf en houd je

telefoneer. Je weet dan heel

zulke berichten. Ben je ongerust

hun ‘doelwitten’ reageert. Jij

als een vriend of kennis je plots

portemonnee dicht, ook al gaat

snel of je vriend werkelijk in nood

omdat je denkt dat je wel zou

bent net zo anoniem voor hen

Heb je geld verloren, doe dan
aangifte bij de politie. Laat je rekeningen blokkeren bij de bank.

www.safeonweb.be
www.beschermjezelfonline.be
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IN BEELD

VRAAG HET
HAAR ZELF
Lynthe,
vertegenwoordiger van
Generatie Rookvrij
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!

TURNHOUT MAAKT SPEELPLEINTJES
ROOKVRIJ. IS DAT EEN GOED IDEE?
Ja, natuurlijk! Roken is ongezond, dat weet iedereen.

,

Wij kiezen er niet voor om blootgesteld te worden aan
de rook die anderen verspreiden. Ik vind het niet oké

T GROEN GEBURT

dat kinderen ziek worden door andermans rook in te
ademen. Laten we daar vanaf nu mee ophouden!

Achter het Merodecenter

de naam van buurthuis ’t

De amateurtuiniers zorgen

hebben buurtbewoners samen

Geburt. Met hulp van de

voor biodiversiteit met

een stadstuintje gecreëerd.

werkgroep Meer Natuur in de

bessenstruiken, kruiden en lage

De naam ’t Groen Geburt

Stad en van psychosociaal

planten. Alle buren mogen de

bedachten ze zelf, als een

revalidatiecentrum Route 11

eetbare planten gebruiken in

passende aanvulling op

werd er geplant en gezaaid.

de keuken.

WAAROM VIND JE HET BELANGRIJK
DAT NIEMAND IN JOUW BUURT ROOKT?
Als je opgroeit in een familie waar veel mensen roken,
ga je dat sneller normaal vinden en mogelijk ook zelf
doen. Bij contacten met rokers adem je zelf ook schadelijke stoffen in. Ik wens het niemand toe om erg ziek te
worden door het roken.
www.turnhout.be/generatie-rookvrij
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DE ZOMER VAN
ANIMATOREN &
SPEELVOGELS
Op 18 juli start de speelpleinzomer van Wollebos in het Raadsherenpark. ‘Het speelplein is
dit jaar weer helemaal verlost van coronamaatregelen. Dat betekent: een superjaarlied
met een leuk dansje, ochtendtoneel, een volledig open speelaanbod en nog veel meer!
We hebben er zooooveel zin in!’ Maak kennis met Ashley, Maud en Safouan, drie van de
speelpleinhelden die deze zomer voor de kinderen zorgen.

HET MOOISTE
Safouan: ‘Het mooiste aan
de job is om een lach op veel
gezichten te toveren: bij de

locatie en de multiculturaliteit,

verstand op nul kunnen zetten.

dat vind ik het mooiste. En als

Als kinderen op het einde van

er al eens moeilijke situaties zijn,

de dag komen zeggen: ‘Ik vond

dan beschouwen we die als

het zo leuk vandaag’, dan is mijn

leerkansen.’

dag goed. En dan ben ik trots
op het animatorenteam.’

kinderen maar ook bij de medeanimatoren. Je doet iets wat
je leuk vindt, namelijk de hele

HET MOEILIJKSTE

dag spelen, en je maakt daarbij

HET TEAM

andere mensen blij. Ik vergeet

Ashley: ‘Ik vind het heel moeilijk

ook nooit dat ik bij elke editie

als kinderen een lastige thuissitu-

van Wollebos een hoop nieuwe

atie hebben, want je wil natuur-

vrienden heb gemaakt.’

lijk helpen waar je kan, maar dat

Ashley: ‘Vergaderen, vergade-

lukt niet altijd. Daarom proberen

ren en nog eens vergaderen.

Maud: ‘De vrijheid die de kinde-

we gewoon er een fijne dag van

Met de kerngroep komen we

ren er hebben, de fantastische

te maken zodat ze even hun

maandelijks samen. Dan eva-

Hoe bereidt het team zich voor
op de speelpleinzomer?
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dan organiseren we kennisma-

DE TWEE

Op 14 juli en 11 augustus
kun je deelnemen aan een
geleide stadswandeling

kingsdagen. Dat vinden we be-

langs bijzondere gebouwen

langrijk, want we streven wel naar

waarvan kunstenaar Jan

een hechte groep met goede

Melis miniaturen maakte.

communicatie. En dan moet de

Zijn werk kun je de hele

basis stevig zijn.’

zomer lang bezichtigen in
de bibliotheek, in de expo

Deze zomer zijn er een aantal

Mini-Turnhout.

nieuwe animatoren in het team

Inschrijven via

die doorstromen vanuit het

www.uitinturnhout.be/tickets

project OKANimatoren. OKAN
staat voor ‘onthaalklassen voor
anderstalige nieuwkomers’. Het
project was het antwoord op de
lueren we de vorige zomer en

der groeien tot hoofdanimator.

dubbele nood om enerzijds nieu-

benoemen we pijnpunten die

En kijk: mission accomplished!’

we animatoren op te leiden en
anderzijds OKAN-leerlingen naar

we aanpassen in onze werking in
Safouan: ‘Vanaf mijn achtste

vrijwilligerswerk en vrijetijdsbeste-

ongeveer ging ik zelf spelen op

ding te leiden. De animatorcursus

Maud: ‘Zo’n maandelijkse kern-

het Wollebos. Daar ken ik Ashley

werd weliswaar aangepast aan

groep klinkt misschien formeel,

van, en verschillende anderen.

het taalniveau van de betrokken

de volgende zomer.’

maar het is echt

Ik geraakte zo

jongeren, maar zij zijn volwaar-

een dik lolletje.

geïnspireerd

dige animatoren geworden die

door mijn eigen

hun plaats in het team ten volle

animatoren van

verdienen.

Door samen te
werken en samen te eten on-

JE DOET
IETS WAT JE
LEUK VINDT

destijds dat ik het
zelf ook per se

Maud: ‘Nieuwe animatoren zijn

wilde proberen.

heel welkom. Zelf ben ik als kind

In mijn laatste

nooit naar het Wollebos gegaan,

we minder vaak

jaar als kind op

ik ben er terechtgekomen toen

tegenkomen in

Wollebos ben

ik in 2019 mijn stage deed en

derhouden we
de band met de
animatoren die

ons persoonlijke leven.’

ik dan een week hulpanimator

daarna ben ik er blijven plakken.

geweest. En dat ging duidelijk

Heel goede herinneringen heb ik

Waarom ben je animator gewor-

goed, aangezien ik nu al aan

daaraan: ik ben met open armen

den op het Wollebos?

mijn vierde jaar begin.’

ontvangen en heb er veel vrienden aan overgehouden. Zo’n

Ashley: ‘Ik ging er vroeger zelf
vaak spelen. In mijn hele tijd als
speelpleinkind heb ik minder dan
tien dagen overgeslagen, schat
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OKANIMATOREN

ik. Ik was het kind dat elke dag

Ashley: ‘Onze animatoren zijn

kwam, omdat ik het zo tof vond.

vaak mensen die elk jaar terug-

Toen al wilde ik heel graag ver-

keren, maar als er nieuwe komen,

sterk team zijn wij.’

www.turnhoutspeelt.be/
animator-worden

Ortwyn Arts
Stadsgids

Jan Melis, Kunstenaar
bij kunsthuis Yellow Art, Geel

UIT DE MINIATUREN
VAN JAN MAAKTEN WIJ
ONZE KEUZE

VAN 75 POTLOODTEKENINGEN NAAR
75 MINIATUURTJES

Samen bieden de gebouwen een

de

Het idee voor Mini-Turnhout kwam

mooi staal van Turnhouts erfgoed.

uit ‘De vakantiekrant’, dat zijn mijn

Ga ze zelf zoeken met onze zoek-

reisverslagen in stripvorm die ik al

tocht of wandel mee met ons.

24 jaar maak.

DE ROUTE

A
A
B

Wie van de drukkers stak zijn neus in
de zaken van Vlieg en ging er met de
schat vandoor? Vind de kist terug!

B

De zomervakantie kan pas écht beginnen wanneer Vlieg schatkisten heeft verstopt doorheen
de stad. Schattenjagers, opgelet! Dit jaar moet
je letterlijk een ‘speurNEUS’ zijn, want het thema
is ‘Ruik jij wat ik ruik?’
www.turnhout.be/vlieg-2022

,
BEESTACHTIGE AROMA S
IN HET NATUURPUNT
MUSEUM
Herken de geuren én de neuzen in het

C

VLIEG DOOR
TURNHOUT

ER ZIT EEN LUCHTJE
AAN HET
SPEELKAARTENMUSEUM

museum en in de tuin. Maak daarna je
eigen favoriete natuurgeur.

C

ONWELRIEKENDE VERHALEN
IN HET TAXANDRIAMUSEUM
Waarom wilden kantwerksters rond
1900 per se een slechte adem hebben? Gelukkig ruikt het museum wél
lekker!

D

D

FIJNGEURENDE KRUIDEN
IN HET BEGIJNHOFMUSEUM
De begijnen gebruikten de kruiden
uit hun tuin om kwaaltjes te genezen.
Tussen die krachtige planten verstopte
Vlieg een kist.

BESTE
STADSGENOTEN
Deze zomer ontmoeten we elkaar. Aan kansen is er geen gebrek: de maanden juli en augustus staan bol van de activiteiten en evenementen. Als je verder leest, krijg je waarschijnlijk
het gevoel dat je een reclamefolder of een toeristische brochure in handen hebt, en feitelijk
is dat ook zo. Wij zijn immers bijzonder trots op onze prachtige stad waar altijd iets te doen is.

EVENEMENTEN
Op 8 juli vieren we, met een paar

driamuseum, want ook daar zijn

we ernaar af: Turnhout Kermis

de dinsdagse picknicks zeer de

komt terug in augustus, groot als

moeite waard.

vanouds. Als onze wegen zich
niet eerder kruisen, dan komen

dagen voorsprong, de Vlaamse
feestdag. Straatartiesten op de
Grote Markt wordt een groots en
gratis familiefeest met machtig
mooie circusacts, altijd doorspekt
met humor en zotternijen. Op 21
juli is het nogmaals feest, weer op
de Grote Markt, weer gratis en
voor het hele gezin, maar dit keer
in de vorm van het rock-’n-rollfestival Turnhout Royale. Lokale
maar ook internationale bands,
springkastelen en grime, en een
typisch Belgische frietkraam.

BEZOEKEN

we mekaar vast en zeker daar

De stedelijke musea hebben alle

Tot ergens in Turnhout, deze

drie een bijzondere tentoonstel-

mooie zomer.

ling in huis deze zomer. Tattoos in
het Speelkaartenmuseum, lokale

Paul van Miert, Francis Stijnen,

kunstenaars in het Taxandriamu-

Jan Van Otten, Luc Op de Beeck,

seum en een recent gerestau-

Astrid Wittebolle, Marc Boogers,

reerd lofdicht in het Begijnhof-

Stijn Adriaensens, Kelly Verheyen

museum. Loop ook eens langs in
cultuurhuis de Warande voor de

Als negende op de foto: kermis-

expo MAKING FUN. De naam stelt

paard Amalia, een geschenk

niet teleur.

van de foorkramers aan het
stadsbestuur als dank voor Turn-

De Grote Markt blijft trouwens

wordt gevuld met spel en anima-

... EN TURNHOUT
KERMIS

tie. Maar verhuis in augustus zeker

Heel diep verankerd in de Turn-

mee naar de tuin van het Taxan-

houtse zomer, en allemaal tellen

de hele zomer bruisen. In juli kan
je elke dinsdagmiddag gaan
picknicken op het plein dat dan

16

tegen.

houtse steun in moeilijke tijden.

IN TURNHOUT VALT
ALTIJD IETS TE
BELEVEN

DIGIDAK IS OPEN
IN DE ZOMER

KORT

#INSTADSKRANT

In juli en augustus hebben de Digidak-locaties aangepaste openingsuren. Je vindt de juiste uren op de
website. Noteer alvast enkele sluitingsdagen: op maandag 11 juli is het

KAJAKKER VIST
ZWERFAFVAL OP

Digidak-punt in het Stadskantoor gesloten voor het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap. Van maandag 18 juli
tot en met vrijdag 29 juli zijn alle loca-

In mei werden
alleen maar
fleurige en zonnige
foto’s getagd met

ties gesloten en ook op maandag 15
wander.eli C’est la vie en
rose in Turnhout

augustus, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, blijven alle locaties toe.

dinamovzw Lezingen,
workshops, uitstappen en
een heleboel cursussen.

digit.all.photo “Bib
Turnhout”

Benieuwd naar
wat de zomer

Marc Valgaeren: ‘Samen met de initiatiefnemers van Zero Plastic

brengt! Blijf je foto’s

Rivers bind ik de strijd aan tegen afval in onze waterlopen. Maar

www.turnhout.be/
digidak-zomer-2022

#instadskrant.

openbaar delen op

iedereen kan helpen, door gewoon geen afval achter te laten.

Instagram, vergeet
de juiste hashtag
niet en check
pagina 19 van de
septembereditie.

ZATERDAGMARKT
IN KERMISPERIODE

HULP BIJ HINDERLIJKE
WESPENNESTEN

In augustus is het Turnhout Kermis

Als je wespen met rust laat, laten ze jou ook met rust. Heb

en palmen de foorkramers twee

je een nest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit

weken lang de Grote
Markt in. Op de
zaterdagen 13
en 20 augustus

komt? Dan is verdelging niet nodig. Integendeel: wespen zijn
bondgenoten van de mens bij de bestrijding van onder meer
vliegen, muggen en bladluizen. Vergeet ook niet: de brandweer is er voor mens én dier. Bij echt hinderlijke of gevaarlijke

heten de

situaties met wespen komt Hulpverleningszone Taxandria je

marktkramers

uiteraard wel helpen. Voor bijen, hommels of eikenprocessie-

je daarom har-

rupsen komt de brandweer niet.

telijk welkom op
Parking Stadspark!

Meld wespen via het e-loket
op www.hvztaxandria.be.
Gebruik het noodnummer 112
alleen voor gevaarlijke situaties.

elpeeke #stadspark
#turnhout #treintjes

petra.peeters.101
Just a perfect day...
#stadsboerderij

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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belgian_maya #turnova

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

