
  

Data om te onthouden 2016 

Zondag 17 april : Voorjaarswandeling 

Zaterdag 28 mei  Barbecue  

Zondag 18 september : Open Straatdag 
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De alternatieve beurs 

is een initiatief van  

Viviane 

Ik laat met 

mijn voeten 

spelen. 

En dat is 

heerlijk, dat 

moet je ook 

een laten 

doen. 

Dat doet deugd! 
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2de Alternatieve Gezondheidsbeurs – zondag 1 maart 2015 
Het was een zonnige maar frisse zondagmorgen. De eerste standhouders zochten om 9 uur al 

hun plaatsje in de zaal: lange tafels, kortere tafels of kleine tafels. Ze moesten zelf zorgen 

voor tafellakens en eventuele verlengdraden. Er waren 21 standhouders ingeschreven, waar-

van er 16 een stand innamen. Omdat in 2011 er 19 enthousiaste standhouders deelnamen en 

de zaal uiterst geschikt werd bevonden werd deze buurtactiviteit herhaald. Er werden enkele 

nieuwe en originele standen opgebouwd. De deelnemers kwamen o. a. uit de gemeenten 

Turnhout, Beerse, Bouwel, Merksplas, Hasselt en Rijkevorsel. Regelmatig kwamen er bezoe-

kers  langs, die vragen stelden, folders meenamen, afspraken maakten of deelnamen aan een 

sessie. De demonstraties van de I-fitnessgroep uit Turnhout hadden veel succes. Het bestuur 

van Buurtwerk Boomgaard had gezorgd voor een gezellige cafetaria. Zo kon er geproefd 

worden van de heerlijke soep van voorzitter Marc of kon men genieten van een fris biertje of 

een stukje vlaai met koffie of thee. Omstreeks 17 uur dankten de bestuursleden de aanwezige 

standhouders. Tafels en  stoelen werden terug opgeborgen. Wij hadden natuurlijk meer pu-

bliek verwacht op deze 

speciale activiteit. Toch 

werden door de standhou-

ders en het bestuur van 

ons Buurtwerk afspraken 

gemaakt om deze activiteit 

te blijven inrichten. 

Schol ! 

Moet er geen 

kaars zijn? 
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Dank 

Het bestuur van Buurtwerk Boomgaard dankt de directie, leerkrachten, tech-

nisch personeel en administratieve medewerkers van het Technisch Atheneum 

met Hotelschool en de directie van Freinetschool: De Regenboog voor de mate-

riële hulp waarop ons buurtwerk mag beroep doen bij het organiseren van de 

jaarlijkse activiteiten in onze buurt. 

Tevens danken wij alle vrijwillige medewerkers, die geholpen hebben bij het 

klaarzetten van de materialen voor de gezondheidsbeurs van 1 maart, en bij 

het opstellen en verwijderen van de materialen van de Open Straatdag van 20 

september en de helpers in de drankentent.  

 

Oproep 

We zoeken geïnteresseerde buurtbewoners om onze bestuursploeg te komen 

versterken. Ook zoeken we mensen die kunnen helpen bij onze activiteiten tij-

dens de opbouw en opruiming ervan.  Alle informatie hieromtrent kan U beko-

men bij de voorzitter of secretaris.( zie achterzijde van dit krantje). 

Ons buurtwerk bevat 15 straten met 930 brievenbussen en is gesitueerd 

rondom het Boomgaardplein en Campus Boomgaard. Om stedelijke subsidies 

te bekomen moeten er enkele activiteiten in de buurt plaatsvinden, daarom 

wordt er elke maand vergaderd om o.a. buurtproblemen te bespreken en acti-

viteiten voor te bereiden. Ook wordt deel genomen aan verschillende stedelijke 

vergaderingen zoals de communicatieraad, de buurtraad, Forum Cultuur. 

Buurtproblemen die gemeld werden aan de wijkagent en aan de stedelijke 

dienst Wegen : 

Boomgaardplein : wegversmalling : er wordt geen voorrang verleend. 

Boomgaardstraat : overhangende boomtakken op het fietspad 

Frans Smuldersstraat : straatlamp defect – verkeersproblemen – geurhinder 

achter appartementen. 

Jef Van Heupenstraat : wekelijk restafval op voetpad. 

Lentebloesem : restafval in groenzones. 

Maasstraat : parkeerproblemen – vraag om invoering “blauwe zone”  

– onkruid op voetpad – hondenpoep op voetpad. 

Oranjemolenstraat : parkeren op de straathoeken – restafval aan de molen. 

Tijl-en-Nelestraat : hondenpoep op voetpad – loslopende honden op groenzone. 
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Talanderwandeling in Arendonk –  

zondag 29 maart 2015 
De  12 buurtbewoners , die het regenweer trotseerden, wer-

den op het Boomgaardplein gevraagd  samen naar Arendonk 

te rijden in 3 auto’s. Natuurgids Kris Marsboom gaf bij het 

begin van de wandeling uitleg over het gebied waarin zou 

gewandeld worden. De grote wandeling is 25 km, waarvan 
wij 4 km stapten. Kris gaf aan de wandelaars, waaronder 2 

kinderen (en een grote, aangelijnde hond) uitleg over het 

verschil tussen een inlandse eik en een Amerikaanse eik, 

tussen een den en een spar. Wij zagen ook 

“koekoeksspuug” (aangebracht door een spin) tegen de stam 

van een boom. Tijdens de wandeling bewonderden  we ge-

mengde bossen en ook  weilanden. We bezochten de open-

bare bivakplaats met waterpomp en toilet( het hout in de 

aanwezige vuurkorf smeulde nog). We liepen door een hei-

delandschap met veel berken. We zagen het pijpenstrootje. Verderop kwamen we een kudde schapen tegen. Vol-

gens de gids houden zij de grasvelden op een natuurlijke wijze kort. Na de wandeling verwelkomde voorzitter Marc 

de deelnemers in de cafetaria van Talander . Hij had gezorgd voor brood met kaas of hesp en koffie of thee en voor 
de kinderen warme chocomelk. Na een dankwoordje van secretaris Jos aan de enthousiaste Natuurgids Kris en aan 

de deelnemers werd iedereen weer verwacht in de auto’s om naar huis te rijden. Ondanks het slechte weer hebben 

wij allen genoten van de mooie natuur, die weer volop tot leven komt. 

koekoeksspuug De Schaapjes 

D
e 

p
o
m
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Sneeuwruimen 

In de winter kunnen we genieten van 

mooie wintertaferelen en sneeuwpret, 

maar dat brengt ook verkeersellende en 

ongemakken op de voetpaden mee. Als 

bewoner bent U verantwoordelijk voor 

het ijs- en sneeuwvrij houden van het 

voetpad VOOR uw woning (ook als het 

een huurwoning is). In een  apparte-

mentsgebouw moet de onderste bewoner 

de sneeuw ruimen of afspreken met een 

andere bewoner. Voor de onbebouwde 

gronden en leegstaande woningen moet 

de eigenaar zorgen voor het onderhoud.

 Hondenpoep 
Onze buurt heeft een mooie en grote 

hondenweide. Daarin kunnen honden  

vrij rondlopen en hun behoeften doen. 

De hond nbaasjes moeten wel zorgen 

dat de weide netjes blijft . Daarom staan 

er 2 “droldroppers”. Toch worden in ver-

schillende straten van onze buurt en 

vooral op weg naar de hondenweide 

hondenuitwerpselen achtergelaten. Dat 

stoort de omwonenden. Wij vragen met 

aandrang om de voetpaden netjes te hou-

den en bij een “ongelukje” de honden-

poep op te ruimen en te deponeren in de 

“droldroppers” 
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Dol-Fijn Turnhout 
Wist je dat…. 

… Wij een super-leuke kinderopvang zijn voor 28 kindjes. 

… Wij zes fantastische kindbegeleidsters hebben. 

… één smakelijke keukenprinses. 

… en één toffe coördinator. 

… wij heel hard aan onze visie gewerkt hebben 

… het kind bij ons centraal staat. 

… wij kindgericht werken. 

… wij gek zijn van boekjes lezen 

… we dat dus ook elke dag doen 

… wij graag samenspelen met de kindjes van de freinet school. 

… wij fijn meedoen met alle leuke activiteiten 

… we zelfs samen naar het stadspark zijn geweest 

… met de bus van het Go zijn geweest 

… we een Moederdag, vaderdag, grootouderdag  

     en zelfs een broertjes en zusjesdag hebben 

… wij heel veel buiten spelen 

… Dol-Fijn dit jaar 25 jaar bestaat. 

… Dol-Fijn nog 8 andere vestigingen heeft. 

… wij met een wachtlijst werken. 

… Dat die nu al vol is tot september 2016. 

… Dol-Fijn gewoon TOP is! 

     “We kunnen niet van alle kinderen sterren maken maar… 

 we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren!”  

Onze ouders zorgden voor een gepimpte speelplaats! De kinde-

ren kunnen nu volop genieten van het spelen in een dinobak en 

ze maken nu de heerlijkste gerechten in de modderkeuken. Ook 

de hutten en tipi’s zijn de speelplek bij uitstek! 

  
Wens je graag meer informatie? 

Contacteer ons via coördinator@freinetschoolderegenboog.be of telefonisch 0496/55 12 81. 

 

Freinetschool De Regenboog – Boomgaardstraat 60 – 2300 Turnhout – www.freinetschoolderegenboog.be 

Opendeurdag: 17 april 206                 Schoolfeest: 28 mei 2016 

mailto:coördinator@freinetschoolderegenboog.be
http://www.freinetschoolderegenboog.be
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Wij danken onze sponsors : NV. Colruyt. – Peeters-Govers – NV 

Miko – Record Bank - Belfius Bank - BPost. 
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Verslag van de barbecue en kienavond van 30 mei 2015 

Vanaf 17 uur kwamen de ingeschreven buurtbewoners toe in het restaurant van hotelschool Molenhof. In zijn 

toespraak dankte secretaris Jos Dierckx de aanwezigen voor hun sympathie voor ons Buurtwerk. Hij dankte 

ook de leraren Ria en Stijn voor het voorbereiden van het uitgebreide groentenbuffet en de mooie tafelschik-

king. De leerlingen brachten de dranken aan de tafels en omdat ze geen geld in ontvangst mogen nemen wer-
den drankbonnetjes verkocht. Daarna kon er aangeschoven worden aan de barbecue en serveerden de leerlin-

gen het eten op de borden. Het was een gezellige drukte. Het eten was weer heerlijk. Na het eetfestijn kon 

men nog aanschuiven voor een gebakje met een tas koffie of thee. Onmiddellijk daarna werd de aanwezig-

heidstombola gehouden: de doos  verse pralines werd gewonnen door de familie Matthys uit de Zandberg-

straat. Om 20,30 uur werd een kienspel gehouden onder de deskundige leiding van buurtbewoner Erik 

Adriaensen. Tijdens de pauze werd een extra kienspel gehouden met als winnaar de familie Luyckx uit de 

Varenstraat, die een set van 12 cognacglazen kon meenemen. Om 22 uur werd het 2de deel van het kienspel 

gespeeld met telkenmale 6 flessen zeer goede rode of witte wijn. Om 22,30 uur dankte Erik de deelnemers en 

nodigde de liefhebbers uit om nog even gezellig na te praten in de bar. Het bestuur dankte de  deelnemers aan 

het kienspel alsook spelleider Erik en in het bijzonder Peter Matthys en Koen Meulders voor hun onmisbare 

hulp bij het bezorgen van de dranken en de afwas achteraf. Deze jaarlijkse activiteit was weer zeer geslaagd 

mede door de gezellige accommodatie en de inzet  van de leraars en leerlingen van hotelschool Molenhof. 
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Lekkere kip! 

Sappige worst! 

Wat boontjes,wat wor-

teltjes, een eitje en een 

schepje aardappelsla, 

een tomaatje mag er ook 

bij. O ja, ook nog een 

beetje tartaarsaus. 

Komen eten! 

Het vlees is klaar! 
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Keuze genoeg! 

Lekker! 

De smullers! 

Eric laat de geluksballetjes uit de trommel vallen. 

Jos controleert. 
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Op zondag 20 september 2015 hielden wij ook ons jaarlijks Buurtfeest. Zoals verleden jaar mochten de tenten, het 

podium, de tafels en stoelen weer opgesteld worden in de rustige Goswyn de Fierlantstraat (zijstraat van de Tijl-en-

Nelestraat). Om 9 uur ‘ s morgens werd met enkele enthousiaste helpers alles klaar gezet. Om 11 uur stonden er al 

een 10-tal standen opgesteld voor de “rommel” markt. Om 12 uur ging de eet- en drankenstand open en werd het 

springkasteel ontplooid. De zon was soms van de partij en dat lokte toch wel wat publiek.  Vanaf  13 uur kwam de 
stedelijke preventiedienst een uurtje gratis fietsenmerken en dat was een succes. De gratis optredens en demonstra-

ties gingen door vanaf 14 uur . De grote groep leden van de I-fitnessschool gaven een spetterende demonstratie. De 

buikdanseres van het Bellydance Dream Team danste ook tussen het publiek en er werd duchtig gefilmd en gefoto-

grafeerd. De muziekgroep met Wendy, Ellen en Julie hadden  veel succes. De begeleiding met de cello was origi-

neel en mooi. Daarna zong Amber uit Lichtaart 2 prachtige liedjes. Het zangduo Wendy (met keybordbegeleiding) 

en Ruben(met gitaar) brachten mooie liederen. De Volksdansgroep “Jan en Alleman” uit Wiekevorst danste een 10-

tal mooie volksdansen. Tijdens de pauze van hun optreden gaf dansleraar Gommaar een prachtige demonstratie ven-

delzwaaien. Intussen werden er dranken en hamburgers verkocht,  zodat ons buurtwerk de vele onkosten, die de 

organisatie van dit buurtfeest met zich meebrachten, een beetje te kunnen verzachten. Omdat het stadsbestuur dit 

jaar voor de 20ste maal de Open Straatdag in Turnhout organiseert in de buurten kregen alle aanwezigen  een gratis 

ijsje en dat werd door allen in dank aangenomen. Zoals verleden jaar kon men een “gokje” wagen om het gewicht te 

raden van de prachtige bierkorf (10, 950 kg). Omdat het een zonnige dag was waren alle 120 stoelen meermaals 
bezet. De kinderen tot 7 jaar konden zich amuseren op het prachtige springkasteel. Om 18 uur begonnen enkele hel-

pers het podium af te breken en nadat het publiek huiswaarts keerde, werden de stoelen en tafels terug naar de Frei-

netschool gebracht. Het was een geslaagd burenfeest., 

Politieberichten 

Aan ons buurtwerk werden door de politie navermelde feiten uit de buurt 

meegedeeld met de vraag of toevallig iemand iets gezien heeft: 

      8 juni 2015 werd er een postzak in het Boomgaardplein nr. 10 gestolen. 

 9-10 oktober 2015 : inbraak in Talentenschool, Campus Boomgaard. 

Op het gratis telefoonnummer:0800 25 101 kan men steeds  

de politie verwittigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Op 19 november 2014 vond - op vraag van ons Buurtwerk een bespreking 

plaats op het Boomgaardplein - met enkele leden van het stadsbestuur en de 

stedelijke dienst Wegen om de verkeersproblemen aan het Boomgaardplein te 

bespreken. Intussen werden enkele verkeersborden bijgeplaatst en een wegver-

smalling aangebracht voor de school. 
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Voorzitter:  
Marc Peeters  

Maasstraat 23  

2300 Turnhout  
marc.peters3@telenet.be  

GSM:0475 83 30 13  
 

Werkten mee aan dit krantje:: 

Jos Dierckx (verslagen) 

Marie-Louise Cornelissen (teksten en lay-out) 

Foto’s door: 

Bert Boogers,Ivo Nuyens,Viviane Claessens en Jeanne Timmermans. 

Dit krantje wordt gratis bezorgd in de 15 straten van Buurtwerk Boomgaard. 

Boomgaardstraat  -  Frans Smuldersstraat  -  Hoveniersstraat   -  Jef Van Heupenstraat  -   

Jubileumlaan  -  Kamiel van Baelenstraat  -  Lentebloesem  -  Maasstraat  -  Neerhofstraat 

  -  Noord-Brabantlaan   -  Oranjemolenstraat  -   Steenweg op Mol  -  Tijl -en - Nelestraat 

Varenstraat (oud gedeelte)  -  Zandbergstraat.

  Samenstelling van het bestuur: 

Penningmeester:  
Marie-Louise Cornelissen  

Noord-Brabantlaan 35  

2300 Turnhout  
marielouise.cornelissen@pandora.be  

Tel:014 41 52 84  

GSM:0478 52 52 41  

 

Ondervoorzitter-secretaris:  

Jos dierckx  
Tijl-en-Nelestraat 60  

2300 Turnhout  

joz.dierckx@skynet.be  
Tel:014 1641 69 84  

GSM:0477 07 68 42  

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. 


