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Data om te onthouden 2015
Zondag 1 maart 2015:Alternatieve Gezondheidsbeurs
Zondag 29 maart 1014: Voorjaarswandeling
Zaterdag 30 mei 2014 Barbecue en Kienavond
Zondag 20 september 2015: Open Straatdag

Verantwoordelijke uitgever: Marc Peeters, Maasstraat 23, 2300 Turnhout

Opendeurdag 26 april2015
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“We kunnen niet van alle kinderen sterren maken maar…

Schoolfeest:23 mei 2015

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

JUF MYRIAM GING TE VOET NAAR COMPOSTELLA
Onze juf van de derde kleuterklas “de wijze uilen” wandelde in drie maanden tijd naar Santiago. Bij aankomst
stonden er 2300 kilometer op de teller. Juf Myriam maakte haar droom waar!
Freinetschool De Regenboog – Boomgaardstraat 60 – 2300 Turnhout – www.freinetschoolderegenboog.be

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 lieve coördinator.
elke dag hier een spetterend avontuur is.
het kind bij ons centraal staat.
wij kindgericht werken.
wij graag samenspelen met de kindjes van
de freinet school.
wij in de week van 22 tot 30/11 voorleesweek hadden. Ouders van kindjes konden doorheen de dag een
boekje komen voorlezen in Dol-fijn (zie foto)!
ons motto is ‘samen delen samen spelen’.
wij heel veel buiten spelen.
Wij al twee jaar hier wonen.
Dol-Fijn dit jaar 25 jaar bestaat.
Dol-Fijn nog 8 andere vestigingen heeft.
wij met een wachtlijst werken.
Dol-Fijn gewoon TOP is!
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Om 13.30 uur kwamen we bijeen op het Boomgaardplein om in colonne naar camping Baalse hei te rijden.
Daar stonden ook al enkele buurtbewoners te wachten. Uiteindelijk waren we met 21 volwassenen en 5 kinderen. Omdat er op de camping een demonstratie werd gegeven met roofvogels zijn we daar even naartoe geweest. Om 14.20 uur verontschuldigde ondervoorzitter Jos Dierckx voorzitter Marc Peeters en deelde tevens
mee dat onze overleden buurtbewoner en natuurgids Remi De Prins de datum en de locatie van deze wandeling
in oktober reeds had geprogrammeerd voor ons Buurtwerk. Omdat het zonnig weer was dacht Jos dat Remi
toch nog bij ons was. De wandeling volgde de wandelknooppunten en zo wisselde het landschap af van uitgestrekte velden naar bossen en vijvers. Voor de oudere deelnemers en spelende kinderen was het traject van 5
km toch wat ver. Na de wandeling werden er belegde boterhammen met kaas of hesp en koffie, thee of warme
chocomelk gratis aangeboden door het bestuur van Buurtwerk Boomgaard. Iedereen liet het zich smaken. Na
nog wat verbroederen met de deelnemers in het gezellige cafetaria van Camping Baalse hei gingen de deelnemers tevreden terug naar huis. Het was een gezellig en aangename activiteit. De afwezigen hadden weer eens
ongelijk.

Jos wacht ons op aan
de ingang van het
cafetaria
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Politieberichten
Aan ons buurtwerk werden door de politie navermelde feiten uit de buurt meegedeeld met
de vraag of toevallig iemand iets gezien heeft :
8 februari 2014 : Kamiel Van Baelenstraat : inbraak – in de dag - in woning .
17 februari 2014 : Neerhofstraat : poging tot inbraak – in de dag – in appartement.
20 juli 2014 : Steenweg op Mol : inbraak in woning.
8 augustus 2014 : Hoveniersstraat : inbraak - ’ s nachts - in woning.
11 augustus 2014 : Boomgaardstraat : inbraak in schoolgebouw.
2 september 2014 : Tijl-en-Nelestraat : snelheidscontroles : 59 auto’s reden te snel.
Op het gratis telefoonnummer 0800

25 101 kan men steeds de politie verwittigen

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 appartementsgebouw 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(Gemeentelijk Politiereglement).

Bruine huisvuilzakken tot 31 december 2014 :
Heb je nog een bruine afvalzak of een strookje voor de GFT-container te veel ? Misschien kan een buurman die
nog overkopen. Hang een afvalzak aan je raam zodat de buren zien dat je nog een zak of zakken op overschot
hebt.

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

Wij danken onze trouwe
Sponsor:
NV; COLRUYT
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Navermelde problemen werden doorgegeven aan de stedelijke diensten en/of de
politie:
Boomgaardstraat : parkeerproblemen aan de molen – vraag om verkeersbord
“wegversmalling” te plaatsen aan het plein – voet- en fietspaden in slechte
staat( werden hersteld).
Frans Smuldersstraat : verkeersproblemen.
Frans Smuldersstraat, Maasstraat, Tijl-enNelestraat, Jef Van Heupenstraat :
hondenpoep op voetpaden.
Jef Van Heupenstraat : Er wordt veel restafval gedumpt.
Kamiel Van Baelenstraat : riool verstopt.
Lentebloesem : restafval in groenbeplanting.
Maasstraat : voetpaden in slechte staat –
sluikstort achter woningen Frans Smuldersstraat.
Noord-Brabantlaan : negeren parkeerverbod voor vrachtwagens.

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 (geen asociaal gedrag) en of de gestelde situatie
veilig is. Als er andere honden ( grote of kleine) op het plein zitten dan kan je best
je (kleine) hond even aan de leiband houden zodat er geen misverstanden kunnen
gebeuren. Het stadsbestuur biedt de mogelijkheid aan om de hond los te laten lopen binnen de afrastering, mits begeleiding en ingrijpen van de eigenaars.
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Barbecue kienavond op 10 mei 2014

Het ziet er weer lekker uit!

Omdat ons Buurtwerk dit jaar 20 jaar bestaat werden de deelnemers reeds om 17
uur verwacht. Het bestuur bood gratis een glaasje Cava of appelsiensap aan.
Secretaris Jos Dierckx deelde in zijn toespraak mee dat ingevolge het zeer slechte weer het springkasteel werd afgezegd. Hij dankte alle aanwezigen en in het
bijzonder de verschillende directies van Campus Boomgaard en van de Freinetschool. Ook dankte hij de leraars-kok van de hotelschool en de leerlingen.
Dan deelde hij mee dat vanaf maandag wegenwerken worden uitgevoerd op de
Steenweg op Mol en in de Otterstraat met veel verkeershinder. In de maand juni
zullen op het Boomgaardplein 176 parkeervakken worden geschilderd en plantvakken aangebracht voor de school om een wegversmalling te creëren. Tot slot
wenste hij de deelnemers smakelijk eten. Enkele leerlingen brachten de dranken
naar de tafels. Intussen kon men aanschuiven aan het buffet, waar enkele leerlingen de groenten en het vlees op de borden serveerden. Het was een gezellige
drukte. Het eten was weer heerlijk. Nadien kon men nog aanschuiven voor een
tas koffie of thee met een taartje. Om 20.30 uur werd het kienspel aangevat onder de deskundige leiding van buurtbewoner Erik Adriaensen. Tijdens de pauze
werd de aanwezigheidstombola getrokken met als prijs een doosje verse pralines
van de firma Wouters en een doosje parfum geschonken door de familie Nuyens.
Na de pauze werd een extra kienspel gehouden met als prijzen een keukenweegschaal en een set cognacglazen. Om 22 uur werd het 2de deel van het kienspel
gespeeld. De flessen wijn gingen vlot naar de winnaars van een spel. Om 23.30
dankte Erik de deelnemers en nodigde de liefhebbers uit om nog gezellig na te
babbelen in de bar. Het bestuur dankt de aanwezigen, spelleider Erik en in het
bijzonder Stijn, Koen en Annick voor hun onmisbare hulp voor en achter de tapinstallatie.
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De werkers

De genieters

De smullers
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AFSCHEID VAN ERE VOORZITTER WIM THEUNIS
1931-2014
Wim werd tot voorzitter verkozen in de bestuursvergadering van 14 december 1995.
Hij was steeds begaan met onze buurt. Zie hieronder een opsomming van zijn belangrijkste realisaties:
Steeds was hij op zoek naar nieuwe medewerkers.
Samen met Remi De Prins regelde hij de voorjaars- en herfstwandelingen.
Hij organiseerde, samen met het bestuur, de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Hij werkte mee aan de organisatie van de jaarlijkse “Dennenrun” – later de “Truckersrun”, samen
met Herman Swaanen en directeur B.L.O.Rik Devos.
Sinds het jaar 1999 was hij verantwoordelijk voor de organisatie van de Open Straatdag in onze
buurt.
Samen met Bert Boogers, Marie-Louise Cornelissen en Erik Adriaensen was hij zeer bezorgd
over de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de buurt, zodat de bewoners zich veilig en goed
voelden.
Wim lag in het jaar 2000 mee aan de basis van het behalen van de 1 ste stedelijke Milieuprijs door
ons buurtwerk.
Hij organiseerde de jaarlijkse kaartavond, samen met BLO-directeur Rik Devos.
Hij lag ook mee aan de basis van de 1ste Rommelmarkt in 2003 in onze buurt.
Werkte mee aan de 5-jaarlijkse Hobbytentoonstelling.
Coördineerde de viering van 10 jaar Buurtwerk Boomgaard in 2005.
Op 17 november 2007 nam Wim ontslag als voorzitter wegens gezondheidsredenen.
Hij en echtgenote Mia hebben dit jaar nog deelgenomen aan de jaarlijkse barbecue in de hotelschool op 10 mei 2014.

Wim met Mia op de Barbecue

Inhuldiging gedenkplaat voor Remi De Prins
Ter gelegenheid van de Week van het Bos werd op zaterdag 11 oktober 2014 hulde gebracht aan Remi De
Prins, conservator van het Frans Segersreservaat in Turnhout, door Natuurpunt en Natuurvereniging Den Bunt.
Het bestuur van ons Buurtwerk heeft zich daarbij aangesloten, omdat Remi vele jaren onze buurtwandelingen
heeft begeleid. In november 2013 overleed Remi plotseling en daarom werd nu een gedenkplaat aangebracht in
zijn geliefde natuurreservaat.
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Contactgegervens:
Erik Thijs
Technisch adviseur coördinator
Veiligheid-Infrastructuur en nieuwbouw
Erik,Thijs@talentenschoolturnhout..be

Nieuws en planning tijdelijke huisvesting en nieuwbouw.

Beste buurtbewoner,
Graag plaatsen wij dit bericht in jullie buurtkrantje met het actuele nieuws betreffende de nieuwbouw op onze campus Boomgaard.
Vanaf 13 november starten er reeds voorbereidende werken die u waarschijnlijk al hebt opgemerkt.
Fase I:
Een tijdelijke huisvesting zal voorzien worden achter de gebouwen van Kinderdagverblijf Dolfijn. Een 12 tal units ( klassen) zullen daar
geplaatst worden. Deze zullen vanaf 15 december in dienst genomen worden ter vervanging van lokalen die momenteel in de bouwzone
liggen en afgebroken worden na de kerstvakantie.
U zal dan ook tijdelijk tot 15 december 2014 wat beperkte hinder ondervinden van trafiek van grondwerkers en het plaatsten van de
units.
Fase II:
Begin januari 2015 zullen dan de klassen die in de bouwzone staan afgebroken worden. De toegang die momenteel nog gebruikt wordt
naar de parking van het personeel aan de linker voorzijde en de Park en Ride zone voor de kleuters van Freinet school De Regenboog zal
afgesloten worden voor alle verkeer. Deze werftoegang zal niet meer toegankelijk zijn voor het publiek maar alleen voor werfpersoneel.
Fase III:
Vanaf februari 2015 starten we met de bouw van de nieuwbouw. Op het plannetje kan u al de inplanting bekijken. Normaal zonder
vertraging zou de werken in mei 2016 klaar moeten zijn.
Indien u vragen , problemen of hinder zou ondervinden van deze werken kan u steeds contact opnemen. Wij trachten de hinder steeds
tot een minimum te herleiden.
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Op zondag 21 september 2014 hielden wij ons Buurtfeest. Dit jaar mochten we de
tenten en het podium opstellen in de rustige Goswin de Fierlantstraat (zijstraat van
de Tijl-en-Nelestraat).
Om 9 uur ’s morgens kwamen de eerste helpers bijeen. Het motregende, maar de
tenten stonden vlug recht. Omstreeks 10 uur kwamen al deelnemers aan de gratis
Open-Koffer Rommelmarkt hun plaatsje kiezen. Omdat er in die nieuwe straat geen
elektriciteitskast aanwezig is hebben we een stroomgroep op diesel gehuurd. Om
12 uur ging de drankenstand open en werd het springkasteel opgesteld. Om 14
uur dankte secretaris Jos Dierckx de helpers voor hun onmisbare hulp alsook de
directie van de scholengemeenschap voor het ter beschikking stellen van tafelsl en
stoelen. Het stadsbestuur had voor ons buurtwerk de Braziliaanse groep Capoeira
ingehuurd om een demonstratie te geven van Braziliaans vechtdansen . Wendy
Nuyens zong enkele prachtige liederen met keybordbegeleiding en gitaarspel van
Ruben. Voorzitter Marc Peeters had voor een verrassingsact gezorgd, nl. het optreden van 2 doedelzakblazers in mooie uniformen. Zangeres Josephine met haar
dansers sloot de namiddagoptredens af met haar show. Zij kreeg veel applaus. De
hamburgers die Sylvie bakte in een zeer grote pan gingen vlot van de hand en met
drankbonnetjes kon een fris of warm drankje bekomen worden. De kleurwedstrijd
voor de kinderen was een succes evenals de grabbelton. Het aanwezige publiek
kon een gokje wagen om het gewicht te raden van de prachtige bierkorf . Buurtbewoner Peter Van Eyck schatte het juiste gewicht op 100 gram na. Omdat de zon in
de namiddag lekker straalde waren alle stoelen meermaals bezet. Om 18 uur begonnen enkele helpers het grote podium af te breken. Nadat het publiek huiswaarts
keerde, werden de stoelen en tafels terug naar de Freinetschool gebracht. De locatie was zeer geschikt omdat we ook de groenzone mochten gebruiken, zodat de kinderen veilig konden spelen op het springkasteel en in het gras. Toen alle materialen
bijna opgeruimd waren kregen we nog een flinke stortbui te verwerken.
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Op het podium

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter:

Penningmeester:

Marc Peeters,

Marie-Louise Cornelissen

Maasstraat 23

Noord-Brabantlaan 35

2300 Turnhout

2300 Turnhout

Marc.peters3@telenet.be

marielouise.cornelissen@pandora.be

GSM: 0475-83 30 13

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

Ondervoorzitter en Secretaris:

Bestuurslid:

Joz Dierckx,

Annick Peeters

Tijl-en-Nelestraat 60

Tijl-en Nelestraat 45

2300 Turnhout

2300 Turnhout

joz.dierckx@skynet.be

Tel.: 014-41 82 39

Tel.: 014-41 69 84

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) - Zandbergsztraat.
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