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Data om te onthouden 2014:
Zondag 13 april: Voorjaarswandeling
Zaterdag 10 mei: Barbecue en Kienavond
Zondag 21 september: Open Straatdag
Verantwoordelijke uitgever: Marc Peeters, Maasstraat 23, 2300 Turnhout

Op zondag 24 februari 2013 opende de Schepen van
Buurt-en Wijkwerking Peter Segers de hobbytentoonstelling in de polyvalente zaal van de Freinetschool op de Campus Boomgaard. Er waren 20
standen opgebouwd. Buurtbewoonster Paula Mathé
verraste het publiek met haar recyclagetechnieken.
Betty Wynen gaf demonstraties met bijenwaskleuren
op postkaarten en tekeningen. John Smet gaf een
demonstratie pottendraaien en de aanwezige kinderen mochten meehelpen. Chris Thys had een ganse
reeks schilderijen tentoongespreid en tekende verder
tijdens de tentoonstelling. Er waren zeer originele
hobby’s bij o.a. juwelen maken, artisanale confituur,
keramiek, kaarten en decoupage met servetten, schilderen en beeldhouwen, juwelen maken van parels en
handtassen van gerecycleerd materiaal, wolvilten,
vintage van handgemaakte juwelen, haken en origami, breien – haken – tasjes en hoedjes, beschilderen
van theedozen. Het stadsarchief had ook een stand.
Allemaal prachtige standen met enthousiaste hobbyisten. De aanwezigheid van verschillende leden van
de gemeenteraad was een opsteker voor ons buurtwerk. Ondanks dat het de ganse dag sneeuwde was
er toch veel belangstelling en werden de verschillende standen druk bezocht. In de cafetaria was het gezellig druk en werd de zelfgemaakte erwtensoep van
de voorzitter vlot verkocht. Tot binnen enkele jaren!

Amai, zeg,
die kunnen nogal wat!
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zondag 21 april 2013 in Lille
Om 14 uur verzamelden 22 buurtbewoners, 4 kinderen, 2 honden en de 3 bestuursleden van Buurtwerk Boomgaard op het Boomgaardplein om met enkele auto’s naar Lille te rijden. Het was mooi weer. Buurtbewoner en
natuurgids reed voorop en er werd halt gehouden aan de Breem over de brug van de E34 om daarna in colonne
verder naar Lille te rijden. Omdat Remi herstellende was van een heelkundige ingreep werd de wandeling in
Lille geleid door Lia (de echtgenote van Remi) en Jos Dierckx. Het was een mooie wandeling langs veldwegen
en bossen. Na 4 km waren we terug aan ons vertrekpunt en werd langs een bospaadje naar het vakantiehuisje
van Vivianne en Ivo ( uit de Frans Smuldersstraat) gewandeld. Voorzitter Marc Peeters, Vivianne, Ivo en Remi
hadden de tafel voor de picknick gedekt. Remi gaf nog een rondleiding op het domein. Hij besprak de blauwe
dove netel, gaf uitleg over de gaatjes gemaakt door een specht, in een boom en ontlede de braakballen van een
uil. Hij deed ook de roep na van de houtduif, de koekoek en verschillende soorten spechten. Daarna bood het
bestuur van buurtwerk Boomgaard aan de deelnemers een gratis picknick aan. Na nog wat verbroederd te hebben en een dankwoordje van de voorzitter, kwam een einde aan deze geslaagde activiteit.
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7 november 2013

om – indien er een melding binnenkomt op het telefoonnummer 101 –onmiddellijk te reageren. Hij benadrukte om “ontradend” te werken door alles goed af
te sluiten bij het verlaten van de woning, goede sloten
te plaatsen en snel te alarmeren. Hij stelde voor om de
woning steeds een bewoonde indruk te geven, zoals
een bal of speelgoed buiten te leggen, maar geen ladders. Hij stelde ook voor om foto’s te maken van waardevolle spullen en deze bij de verzekeringspapieren te
bewaren. Tenslotte gaf hij uitleg over het BIN (Buurt
Informatie Netwerk) : d.i. als je iets verdacht ziet in de
straat kan je dit best onmiddellijk aan de politie melden langs telefoonnummer 101, die de buurt verwittigt en intussen een politiepatrouille stuurt.
De stedelijke preventiedienst komt gratis Uw woning inspecteren om te zien hoe er best wordt beveiligd. De investeringskosten worden voor 25% terugbetaald door een stedelijke subsidie tot maximum 400 €
en 30% van de kosten kunnen ingebracht worden bij
de Belastingen tot een maximumbedrag van 730 €.

Voordracht “Houd inbrekers buiten” door de
Politie voor onze buurt
Op donderdag 7 november 2013 ging in de woning
van Voorzitter Marc Peeters een boeiende voordracht
door. Er waren 13 buurtbewoners en wijkagent Evi
Pihay aanwezig. Ondervoorzitter-secretaris Jos Dierckx opende de bijeenkomst met te melden dat in de
maand januari 2013 er 950 buurtkrantjes in de brievenbussen van de buurt werden gedeponeerd met een
inschrijvingsformulier voor deze activiteit en dat
slechts 4 inschrijvingen binnenkwamen. Ook in september werd nogmaals deze activiteit aangekondigd
op 950 exemplaren. Volgens een bevraging van de
Turnhoutse bevolking in 2012 stond de inbraakpreventie op nummer 1. Namens de stedelijke Preventiedienst vertelde politie-inspecteur Bart Geuens uitgebreid over de methodes die inbrekers toepassen
om in te breken. Turnhout heeft de pech om 3 opritten van de E34 te hebben zodat inbrekers snel kunnen vluchten. De inbrekers brengen soms tekens aan
op muren zodat ze gemakkelijk kunnen zien waar
kan ingebroken worden. Hij ging ook uitgebreid in
op de taken, die de politie doet, om inbrekers in te
rekenen. Er zijn constant 4 politiepatrouilles op weg

Wijkagent Evi Pihay kan men bereiken op het telefoonnummer 014-443366 ( politiepost stadhuis).
Politieinspecteur Bart Geuens: telefoonnummer
014-443376 of: bart.geuens@turnhout.be.

Aan ons buurtwerk werden door de politie volgende feiten meegedeeld met de
vraag of men toevallig iets gezien heeft:
17-03-2013: Oranjemolenstraat : inbraak in berghok.
27-06-2013: Hoveniersstraat: aanhangwagen gestolen.
27-09-2013: Oranjemolenstraat: Neerhofstraat Zandbergstraat;inbraken in
autovoertuigen.
07 12-2013: Neerhofstraat: inbraak tussen 15.00 en 22.20 uur.
Op het gratis telefoonnummer:0800-21101kan men steeds de politie verwittigen
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Afscheid

Deze problemen gaven we door aan de stedelijke diensten:
Boomgaardplein: smalle straat:
parkeerproblemen
Frans Smuldersstraat:
rattenplaag,verkeersprobleem en onleesbaar straatnaambord
Tijl-en-Nelestraat:
afvalprobleem op het skateplein en in de
hondenweide
Oranjemolenstraat/
verkeersprobleem aan de molen
Noord-Brabantlaan:
Foutief geparkeerde bestelwagens
Steenweg op Mol:
putten in het wegdek.

Op vrijdag 15 november 2013 is Remi De Prins
plotseling overleden. Vele jaren begeleide hij
onze voorjaars-en
herfstwandelingen
op een onovertreffelijke en boeiende
manier. Hij wist
alles over de natuur . Hij kende
alle bomen, plantjes en vogels. Het
was een aangenaam verteller.
Ons Buurtwerk
kon steeds op hem
rekenen. Wij zullen hem blijven
herinneren.

Tijl-en-Nelestraat

De stedelijke Preventiedienst wil er de nadruk opleggen dat de eigenaars van de honden steeds verantwoordelijk blijven voor het gedrag van de hond,
groot of klein.
Als eigenaar dien je de hond in te kunnen schatten of
hij bekwaam is om op de hondenloopzone te komen
en geen asociaal gedrag vertoont en of de gestelde
situatie veilig is.
Als er andere honden (grote of kleine) op het plein
zijn, dan kan je best je (kleine) hond even aan de
leiband houden zodat er geen mistoestanden kunnen
gebeuren.
Het stadsbestuur biedt de mogelijkheid aan om de
honden los te laten lopen binnen de afrastering mits
begeleiding en indien nodig ingrijpen van de baasjes.
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Zaterdag 25 mei 2013
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Om 17.30 uur waren de 78 ingeschreven personen aanwezig in het restaurant
“Molenhof”. Dit jaar waren er weer enkele nieuwe deelnemers bij en daar is het
bestuur blij mee omdat alles in het werk wordt gesteld om de buurtbewoners enkele malen per jaar gezellig bijeen te brengen. Er was een grote delegatie van de
Neerhofstraat en van de Noord-Brabantlaan en voor de 1ste maal ook deelnemers
van de Steenweg op Mol. (de bewoners van de Hoveniersstraat en Jef Van Heupenstraat krijgen we niet bijeen en dat is jammer ).Na een welkomwoordje van
ondervoorzitter-secretaris Jos Dierckx en een dankwoord voor leraar-kok Kevin
en zijn leerlingen, kon men aanschuiven aan de barbecue voor het vlees. Enkele
leerlingen van de hotelschool schepten de verse groenten, aardappelen, rijst,
deegwaren op de borden en de andere leerlingen brachten de dranken aan de tafels. Het was een gezellige drukte. Het eten was weer heerlijk. Als afsluiter kon
men nog aanschuiven voor een taartje met koffie of thee. Om 21 uur kon dan het
kienspel beginnen onder de deskundige leiding van buurtbewoner Erik Adriaensen. Tijdens de pauze werd de aanwezigheidstombola gehouden met als prijs een
doosje verse pralines van de firma Wouters. Daarna nam Jos Dierckx het woord:
hij deelde mee dat Marie-Louise Cornelissen reeds 15 jaar bestuurslid van het
Buurtwerk is en overhandigde haar daarom een bloementje. Na de pauze werd
nog een extra kienspel gehouden met als prijzen cognacglazen en een elektrisch
pannenkoekstel. Om 22 uur werd het 2de deel van het kienspel verder gespeeld
en gingen de flessenwijn vlot naar de winnaars van een spel. Om 23.30 uur
dankte Erik de deelnemers en nodigde de liefhebbers uit om nog gezellig na te
praten in de bar. Het bestuur dankt de aanwezigen, spelleider Erik Adriaensen en
in het bijzonder Peter, Koen en May voor hun onmisbare hulp voor en achter de
tapinstallatie.
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“We kunnen niet van alle kinderen sterren maken maar…
we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren!”

Welkom in De Regenboog!
Voor enkele geboortejaren zijn er nog plaatsjes vrij.
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
Op de schoolwebsite wordt ons buurtwerk vermeld
Te bekijken op: http://www.freinetschoolregenboog.be/wp/?page id=2337

Dank
Het bestuur van Buurtwerk boomgaard dankt de directie, leerkrachten, technisch personeel en administratieve medewerkers van het Technisch Atheneum
met Hotelschool van Campus Boomgaard en de directie van de Freinetschool
voor de materiële hulp waarop ons buurtwerk mag beroep doen bij het organiseren van onze jaarlijkse activiteiten

Wij danken onze sponsers:
Peeters-Govers
Colruyt
Danscenter Jaybees
I-Fitness Team
Bellydance DreamTeam
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Campus Boomgaard bruist!
Dat Campus Boomgaard bruist is vast geen enkele buurtbewoner ontgaan. We informeren
jullie dan ook graag over de stand van zaken van enkele lopende projecten die voor de
hele buurt van belang zijn.
Duurzaamheid
Op vraag van de buurt, leerkrachten en ook de leerlingenraad zijn we werk aan het maken van o.a. ons
sorteerbeleid. Overal op de school staan nieuwe,
duidelijke vuilnisbakken, er zijn opruimrondes voorzien door de leerlingen, er zijn allerlei sensibiliseringsacties (zoals het opruimen van de buurt) enz.
Ook de fairtrade automaat, die de leerlingenraad vorig jaar verwezenlijkte past in dit duurzaamheidbeleid.
Voortuin
De voortuin, die erg onderhoudsintensief is, lag er vaak slordig bij. We leggen een grasperk met een grote boom aan, omboord door nette hagen, zodat de buurt een mooie
groene strook heeft om van te genieten. Tegelijkertijd
is het voor de groenploeg haalbaar in onderhoud.
Nieuwbouw
De geplande nieuwbouw zit momenteel in de vergunningsfase: het dossier is binnen en intussen bereiden
we de aanbestedingsfase voor. Het zal dus nog een
hele tijd duren voor de graafwerken en bouwfase
starten, maar we houden jullie op de hoogte.

Oproep
Wij doen een oproep om eventuele geïnteresseerde buurtbewoners te vragen onze bestuursploeg te komen
versterken. Alle informatie hieromtrent kan U bekomen bij de voorzitter of secretaris of bij de andere bestuursleden.( 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 activiteiten voor te bereiden. Ook nemen zij deel aan verschillende stedelijke vergaderingen zoals de communicatieraad, de buurtraad,
Forum Cultuur.
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Ik dans
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Wij zijn de open kofferverkopers!

Wij zijn de harde werkers!

Wij voorzien U van
spijs en drank!

Wij dansen

Ik zing

Wij genieten
er van!
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Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter:

Penningmeester:

Marc Peeters,

Marie-Louise Cornelissen

Maasstraat 23

Noord-Brabantlaan 35

2300 Turnhout

2300 Turnhout

Marc.peters3@telenet

marielouise.cornelissen@pandora.be

GSM: 0475-83 30 13

Tel.: 014-41 52 84 GSM: 0478-52 52 41

Ondervoorzitter en Secretaris:
Joz Dierckx,

Bestuurslid:

Tijl-en-Nelestraat 60

Annick Peeters

2300 Turnhout

Tijl-en Nelestraat 45

joz.dierckx@skynet.be

2300 Turnhout

Tel.: 014-41 69 84 GSM: 0477-07 68 42

Tel.: 014-41 82 39

Erevoorzitter:
Wim Theunis
Tijl-en-Nelestraat 7
2300 Turnhout
w.theunis@skynet.be
Tel;; 014-41 27 04 GSM; 0474-39 26 45

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
Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel.

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 - NoordBrabantlaan - Oranjemolenstraat - Steenweg op Mol - Tijl -en - Nelestraat
Varenstraat (oud gedeelte) - Zandbergstraat.
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