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Turnhout bruist van de plannen, ideeën en 
ambities. Het borrelt en beweegt volop. Er 
leeft zoveel in de stad dat lang niet alle ideeën 
en projecten voldoende onder de aandacht 
komen.
Dat Turnhoutenaren echte Kempenaren zijn, 
heeft daar mee te maken: hardwerkend, maar 
ook veel te bescheiden. Ze lopen niet te koop 
met hun grote plannen, laat staan met hun 
verwezenlijkingen.

Wel, dat willen wij graag voor hen gaan doen. 
Het stadsbestuur geeft elke maand een mooi 
Stadsmagazine uit, dat alle initiatieven vanuit 
de Stad belicht. Prima! Maar wij voelen dat 
er nog meer te vertellen is. Er is nood aan 
een soortgelijk magazine waarin de verhalen 
en de verdiensten worden getoond van 
de verenigingen, ondernemers, studenten, 
sportfiguren, middenstanders en artiesten.  
Zo is het idee voor ‘Turnhout Ekspres’ 
ontstaan. Met die naam verwijzen we 
rechtstreeks naar het illustere huis-aan-
huisblad dat ooit geleid werd door Daniël  
Le Bon en Walter van den Broeck. We laten 
beide heren trouwens uitgebreid aan het 
woord in dit eerste nummer.
De nieuwe Ekspres is een eerbetoon aan 
de oude, maar het is geen kopie. Tijden 
veranderen.

Turnhout Ekspres is een magazine, maar 
het is ook veel meer dan dat. Het is een 
megafoon voor de burger. Een ondersteuner 
van de lokale economie. Een bezieler van 
de cultuursector. Een pleitbezorger van de 
dialoog. Een minnaar van het studentenleven. 
Een hefboom voor organisatoren. Een 
kweekvijver voor talent. Een duw in de rug. 
Een lansbreker voor duurzaamheid. Een 
bril om naar elkaar te kijken met wederzijds 
begrip. Een strever naar kwaliteit. Een 
kritische observator. Een fan van de horeca. 
Een middel tegen de verzuring. 
Met verhalen die langer meegaan dan een 
dag. En met een hart voor Turnhout.
Ja, vooral dat, een hart voor Turnhout.

Dominic Depreeuw,
hoofdredacteur
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Het team van 
Turnhout Ekspres
Vaklui met veel ervaring, dat kan je gerust zeggen 
van het team dat elke maand voor u Turnhout 
Ekspres maakt.
Ieder heeft al ruim zijn of haar sporen verdiend in 
het eigen vakgebied en brengt die expertise nu 
naar Ekspres.

Roel Sels en Dominic Depreeuw brengen 
samen ruim 50 jaar journalistieke ervaring mee 
vanuit hun verleden bij onder meer Gazet van 
Antwerpen, Het Laatste Nieuws, RTV, Suiker, 
Made In Kempen en OPENDOEK magazine.

Sophie Loomans is het creatieve brein achter  
Fiks studio. Een grafisch bureau dat voor grote  
en kleine bedrijven ontwerpen maakt. 

Bart Van der Moeren heeft sinds zijn  
opleiding fotografie al gefotografeerd voor o.a.  
De Standaard, Trouw, HUMO, Knack,  
De Groene Amsterdammer, El Pais, …  
Hij is de huisfotograaf van de Warande en 
Theatercompagnie De Spelerij. Zijn foto’s waren 
ook al te zien in het fotomuseum in Antwerpen.

Jelle Janssen is met zijn bedrijf MediaStyle.be de 
man achter de website en andere online opstoten 
van Ekspres. 

Lupé (Peter Luyts) tekent al zowat zijn hele 
leven. Naast zijn cartoons (waarmee hij ooit 
de selectie haalde van de Wereldcartoonale in 
Knokke) tekent hij a¡iches, placemats, reclame, 
decors, signalisatieborden. Zijn creativiteit is 
tekenend … net als de goesting waarmee deze 
mensen u willen informeren over alle boeiende 
initiatieven in onze stad.
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Van Peteghemorgel wordt na 245 
jaar ontslagen uit het ziekenhuis
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Opnieuw een eigen blad voor 

Turnhout zou heel welkom zijn. Er is 
tenslotte zo veel dat je kan schrijven 
over onze mooie en gezellige stad. 
Je kan linken leggen tussen de rijke 

geschiedenis en het heden.

Turnhout is een belevingsstad 
met een groot cultuuraanbod, met 
horeca, evenementen … Het is ook 
een industriestad met een enkele 

unieke bedrijven die wereldspelers 
zijn. Het is een onderwijsstad, het 
is een museumstad én we hebben 
in de loop der jaren verscheidene 

markante en boeiende figuren 
voortgebracht. Zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Er zal genoeg te 

vertellen zijn.
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Een even vertrouwde als ronkende 
naam doet opnieuw zijn intrede in 
het Turnhoutse medialandschap. 

Welcome back, Turnhout Ekspres!

Ik kijk uit naar deze doorstart, want een 
magazine dat kiest om de positieve 

dynamiek van middenveldorganisaties,  
jeugdige initiatieven, creatieve binken 

en maatschappelijk verantwoorde 
ondernemers aandacht te schenken,

is een welgekomen verrijking voor onze 
stad. Elke week opnieuw gebeuren er 

zoveel interessante dingen in Turnhout 
die het leven aangenaam maken om 
hier te wonen. Dat helpen vertalen 

naar een breed publiek is een mooie 

���������
Ik heb opgevangen dat het nieuwe 

magazine veel positieve berichten wil 
schrijven. Dat is goed, want nieuws 

heeft vaak de neiging om te veel 
te focussen op het negatieve, op 

wat er mis gaat. Onze sector kreunt 
bijvoorbeeld onder de coronacrisis en 
dat heeft terecht aandacht gekregen 

in de pers. Maar door nieuwe 
initiatieven was er vanuit onze hoek 
ook goed nieuws te vertellen. Het is 

fantastisch als zoiets ook aan bod kan 
komen.
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Ondanks een goed Stadsmagazine 

heeft Turnhout nood aan 
een aanvullend blad. Daar waar 

de Binken vroeger weekbladen als 
Turnhout Ekspres, Gazet van Turnhout 

en Reklaam is Succes gratis in de 
brievenbus kregen, is er nu al lang 
helemaal niets meer. Redactionele 

stukjes over lokale sportclubs, 
handelaars en verenigingen zijn 

zelfs via een speurtocht langs het 
internet zelden of nooit te vinden. 

Een blad dat zulke items behandelt, 
zal ongetwijfeld een meerwaarde zijn 
voor de Turnhoutenaren. Wij zitten al 

voor de brievenbus.
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Het is fijn, zeker ook voor de 
Warande, dat er een blad komt 
met ook recreatief, cultureel en 

horecanieuws. Een tijdschrift zoals 
Zone 03 dat die combinatie maakte 

met daar bovenop inhoudelijk 
interessante interviews. Waar 

Stadsmagazine eerder informatief 
is, zou dit een aanvulling kunnen 

zijn over de beleving in en de 
identiteit van de stad en haar 

inwoners.  
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Wij kunnen het initiatief van een 

nieuw magazine door en voor 
Turnhoutenaren alleen maar 

toejuichen. Iedereen wil toch op de 
hoogte zijn van wat er reilt en zeilt 
in zijn buurt. Daar gaan wij alvast 
vanuit als we horen waarover er in 

pre-coronatijden aan de toog van ons 
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Een even vertrouwde als ronkende 
naam doet opnieuw zijn intrede in 
het Turnhoutse medialandschap. 

Welcome back, Turnhout Ekspres!
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café werd gepraat. Heel vaak gaat 
het over wat er zich in Turnhout heeft 
afgespeeld of wat er binnenkort staat 

te gebeuren. In de huidige tendens 
van globalisering en digitalisering 
kan de schaalverkleining van zo’n 

lokaal magazine zeker ook het sociaal 
weefsel van de stad ten goede 

komen, omdat in principe alle Binken 
erin zullen kunnen deelnemen.

En geef toe, wat is er beter dan 
even rustig kunnen ontspannen 
aan een tafeltje in het café met 

een lokale gazet vol stadsnieuws 
en een streekbier van het Nest, 
Taxandria, Swiekes, Gageleer of 

een ko¡ ie van Miko?
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Gaan we dromen? Een blad als 

het eertijdse Turnhout Ekspres zou 
welkom zijn. Toen was dat wel een 

blad met 21 losse medewerkers 
en speelde het kort op de bal. Het 
verslag van de gemeenteraad op 
maandag kon je ‘s woensdags al 

lezen! De tijden zijn veranderd. Wil 
je een betekenisvol maandblad 

maken in deze elektronische 
epoque, dan zal je ook goed moeten 

nadenken over hoe relevant te 
blijven in tijden van Facebook, 

Twitter, enz … 

���������������������
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opdracht voor een 21ste eeuwse 
versie van Turnhout Ekspres. Al hoop 

ik natuurlijk dat een portie humor, 
lichte ironie en goedbedoelde 

kritische kanttekeningen niet zullen 
ontbreken. Heel veel succes.
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Wil je wonen op Heizijde? 
Neem dan contact met ons op via

www.heizijde.be - 03 260 95 60 - verkoop@vooruitzicht.be

Voel je vrij, voel je verbonden. 
Wonen in het centrum, en midden in de hei. Heizijde opent nieuwe perspectieven voor iedereen 

die ruimte zoekt om te wonen en te groeien. Dankzij de grote variatie aan appartementen, luxe-
parkappartementen en woningen met tuin kunnen zowel starters, gezinnen met kinderen als de 

oudere generatie hier een eigen plek vinden. Deze levendige, groene buurt met een overvloed 
aan licht, water en warmte geeft je de vrijheid om écht tot rust te komen. Neem je tijd. Kuier en 

lanterfant in het nieuwe park met speelvijver, de stadsboerderij of het nabijgelegen natuurgebied. 
En dat op 8 minuten fi etsen van de Grote Markt van Turnhout.

Mijn thuis
tussen stad en hei.

LANCERING NIEUWE FASE APPARTEMENTEN

Voor meer info: 

Ontdek onze
woningen met tuin 
en appartementen 

met ruime terrassen
Bel of mail ons snel

heizijde-turnhoutekspres-202112-210x297.indd   1 3/12/2021   10:24

Turnhout Ekspres heeft een hart voor het bedrijfsleven. In ‘Bij de zaak’ brengen we  
elke maand bedrijfsnieuws of zetten we een zaak in de kijker. Heb je bedrijfsnieuws? Meld het ons  

op redactie@turnhoutekspres.be. Dan proberen wij er hier een plaats voor te voorzien.

Corona stelt verhuis van 
Autobanden Sooi uit

“Ik waag me niet meer aan een 
voorspelling,” zegt zaakvoerder Paul 
De Witte. “Mijn eerste prognose was 
de zomer van vorig jaar. Oké, dat was 
wishful thinking. Daarna hoopte ik op 
deze jaarwissel en ook dat bleek nog 
te optimistisch. Het duurt langer dan 
gedacht, maar daar heeft niemand 
schuld aan, behalve corona. Dat zorgt 
voor vertragingen. Het garagegedeelte 
is al wel klaar. Het zijn vooral de 
administratieve ruimtes die nog 
afgewerkt moeten worden.”
Autobanden Sooi heeft nu vestigingen 
in Hoogstraten en Kasterlee. Of dat zo 
blijft, is nog de vraag. “De toekomst zal 
het uitwijzen,” zegt Paul De Witte. “We 
zullen zelf moeten ervaren of Turnhout 
Kasterlee vervangt, dan wel aanvult. De 
twee locaties kunnen in theorie perfect 
naast mekaar bestaan, maar in de 
praktijk moet dat ook zin hebben.”

���������������

Ongeveer 15 personeelsleden zullen 
naar Turnhout verhuizen. Komt er ook 
extra personeel? “Dat zal wel,” denkt De 
Witte. “We zijn een gezond en groeiend 

bedrijf. De bedoeling is dat we die groei 
nog een injectie geven door in Turnhout 
deze vestiging te openen die perfect 
gelegen is, goed zichtbaar is en zowel 
de industrie als de particulieren kan 
bedienen. Ik vermoed dat er op termijn 
volk zal moeten bijkomen, ja.”
Volgens metingen die werden 
uitgevoerd en prognoses die daaraan 
werden gekoppeld, zal de nieuwe 
vestiging geen extra verkeersdrukte 
veroorzaken. “Agentschap Wegen en 
Verkeer legde bovendien voorwaarden 
op. Zo moeten de in- en uitrit van het 
bedrijf gescheiden zijn. Het drukke 
kruispunt zou wel eens veiliger kunnen 
worden dan het ooit geweest is, want 
vroeger draaiden chau¡eurs soms 
het kruispunt terug op als ze van het 
toenmalige DAF-gebouw kwamen of 
als ze getankt hadden bij Total.”

�����

Dat Total-tankstation blijft trouwens 
bestaan. Het komt, letterlijk én 
figuurlijk onder de vleugels van de 
bandencentrale. Figuurlijk omdat 
Autobanden Sooi de nieuwe huurbaas 
geworden is, letterlijk omdat een luifel 
van het nieuwe gebouw het tankstation 
zal overkoepelen. “Voor mij verandert 
er niet veel,” relativeert Ronny Peeters 
van Total: “De huur moet op een andere 
rekening gestort worden. Da’s het 
voornaamste. En voor de rest hoop ik 
op extra klanten. Wie hier toch moet 
zijn om zijn banden te laten vervangen, 
kan er ineens een tankbeurt aan 
koppelen.”

Foto’s: Bart Van der Moeren

Geduld is een schone zaak. 
Autobanden Sooi heeft al een paar 
jaar de blik op Turnhout gericht. 
Net voorbij het kruispunt van de 
Steenweg op Diest en de Steenweg 
op Zevendonk wordt een nieuwe 
vestiging gebouwd, die allicht ook 
zorgt voor extra werkgelegenheid. 
Maar wanneer de eerste banden er 
vervangen zullen worden, is nog  
een vraagteken.

����DE ZAAK



08 09����������������

Het Sint-Elisabethziekenhuis 
in Turnhout herbergt een goed 

bewaard geheim. In de kapel staat 
een historisch kerkorgel uit de 

18de eeuw. Een toporgel van een 
toporgelbouwer uit een topperiode 

in de orgelbouw. Maar het 
ziekenhuis wordt verbouwd  

en het orgel moet weg.  
Nico Declerck ontfermt zich over het 

instrument. Hij zoekt er een nieuwe 
locatie voor, en 300.000 euro voor 

de restauratie.

De vzw Organroxx organiseert 
regelmatig orgelconcerten. Meestal 
vinden die plaats in de Sint-
Pieterskerk, soms ook in de kapel 
van het Sint-Elisabethziekenhuis. 
Op het oksaal daar pronkt het Van 
Peteghemorgel, in alle opzichten een 
pareltje.

Nico Declerck van Organroxx.  
“Als je de waarde van een orgel 
wil inschatten, moet je twee zaken 
bekijken: de kwaliteit van het 

Van Peteghemorgel wordt  
na 245 jaar ontslagen uit  
het ziekenhuis

������������������������������������
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orgel en de schoonheid en het 
vakmanschap van de orgelkast. Het 
Van Pethegemorgel scoort op beide 
vlakken heel hoog.”

����������������������

We krijgen een spoedcursus 
orgelbouwgeschiedenis.  
“Tussen 1733 en 1868 bouwde 
de Gentse familie Van Pethegem 
ongeveer 400 orgels. Vader Pieter was 
een zelfstandige orgelmaker.  

���������

onze centen ...
... hun toekomst

Een leefbaar klimaat voor je kinderen en kleinkinderen? 
Investeer dan  samen met Campina Energie 

in hernieuwbare energie in de Kempen. 

Investeer mee via www.campinaenergie.be
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Zijn zonen Egidius en Lambert kregen 
het orgelbouwen met de paplepel 
ingegeven. Hun reputatie deed niet 
onder voor die van hun vader. 
Van Peteghem was een kwaliteits-
merk. Egidius bouwde zijn absolute 
meesterwerk in 1777 voor de 
Sint-Rombouts-kathedraal in 
Mechelen. In diezelfde topperiode 
van zijn carrière maakte hij ook het 
orgel voor het gasthuis in Turnhout, 
dat toen nog in de Gasthuisstraat 
stond. Je mag het belang daarvan niet 
onderschatten: we praten hier over 
een pronkstuk uit de gouden periode 
van de orgelbouw.”
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Bij een orgel hoort een orgelkast. 
Die werd op vraag van de gast-
huiszusters gemaakt door Antonius 
van Genechten uit Meerhout. Dat 
was geen meubelmaker, maar een 
beeldhouwer. Dat verklaart waarom 
de orgelkast zo fraai versierd is. 
“De eikenhouten kast en de beelden 
die erin verwerkt zijn, getuigen van 
een groot vakmanschap. Zelfs voor 
een 18de-eeuws orgel, dat doorgaans 
rijkelijk versierd is, is dit uitzonderlijk 
mooi. Dat de maker van de kast een 
Kempenaar is, maakt het nog extra 
waardevol. Het orgel is voor een 
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Het gasthuis verhuisde in 1875 van de 
Gasthuisstraat naar de Warandestraat 
en het orgel verhuisde mee. In 1968 
verhuisde het gasthuis, inclusief het 
orgel, naar de huidige locatie aan 
de Ring. “Voor een verhuis moet het 
instrument uit mekaar gehaald worden.
Dat is dus een goed moment om het 
ineens ook te restaureren. Helaas, 
de restauratie die met die laatste 
verhuis gepaard ging, gebeurde niet 
oordeelkundig. De restaurateurs 
bekeken alle onderdelen apart. Dat 
was toen de gangbare manier van 
werken. Intussen weten we dat je een 
kerkorgel beter als één geheel bekijkt. 
Als je aan te veel losse onderdelen 
sleutelt, verander je de klankkleur. Als 
we het instrument nu opnieuw willen 
restaureren, houdt dat in dat we enkele 
vorige ‘herstellingen’ ongedaan moeten 
maken.”

deel Kempens. Van ons. Het is 
hier ook zeldzaam. In de Kempen 
zijn er amper Van Peteghemorgels 
bewaard gebleven; de meeste staan
in Oost-Vlaanderen.”

�������������
�����������������

�������������
���������������
��
�	�����������

��������������
������������������

���������������

Het heeft maar weinig gescheeld of het 
Van Peteghemorgel stond nu in ergens 
in Amerika. Nico Declerck: “In de jaren 
60 kon de Stad het orgel kopen voor 
een symbolische frank, maar ze zag 
het nut er niet van in. Het scheelde 
geen haar of het werd aan Amerikanen 
verkocht. Daar was men wél gek op 
zulke oude, authentieke instrumenten. 
De verkoop zou geregeld worden via 
het bisdom. Maar de gasthuiszusters 
hebben daar in extremis een stokje 
voor kunnen steken. Hun argument 
was dat zij niet ressorteerden onder 

het bisdom en dat het bisdom 
bijgevolg niet gerechtigd was het 
orgel te verkopen. Zo bleef het orgel in 
Turnhout.”

������������������������

Nu het orgel wegens 
verbouwingswerken weg moet uit 
het Sint-Elisabethziekenhuis is Nico 
Declerck, samen met het stadsbestuur, 
op zoek naar een nieuwe locatie. “In 
theorie waren er drie mogelijkheden, 
maar daar blijven er al maar twee van 
over. De optie om het orgel naar de 
Sint-Antoniuskerk in de Otterstraat, 
bij de Wollewei, te plaatsen, werd 
niet weerhouden door Monumenten 
& Landschappen omdat het barokke 
orgel niet past in een neogothische 
kerk. Ik vind dat jammer, al kan ik 
de redenering op zich wel volgen. Ik 
wil Monumenten & Landschappen 
uitnodigen om de twee andere 
opties te komen bekijken: de Sint-
Pieterskerk op de Grote Markt en de 
Heilig Kruiskerk op het Begijnhof. 
Beide locaties hebben hun voor- en 
nadeel. De Sint-Pieterskerk is centraal 

gelegen en goed bereikbaar, en er is 
plaats voor een tweede orgel. Maar 
het kleine Van Peteghemorgel is 
niet gebouwd voor zo’n grote kerk. 
De klank zou er niet ten volle tot zijn 
recht komen. De begijnhofkerk is op 
veel vlakken ideaal, maar ze is ook 
beschermd, inclusief het orgel dat er 
nu staat. Da’s eigenlijk jammer, want 
historisch waardevol is dat orgel niet.”

�����������������

Nico Declerck wil de verhuis ineens 
ook aangrijpen om het orgel te laten 
restaureren. “De restauratiekosten 
worden geraamd op 300.000 euro. 
Helaas is het orgel niet beschermd. 
We gaan er dus geen subsidies 
voor vinden. Maar ik maak me sterk 
dat we het geld wel bijeenkrijgen. 
Dit orgel is zo mooi dat het zichzelf 
verkoopt. Het mag niet verloren gaan. 
Daar moeten sponsors voor te vinden 
zijn. En anders ga ik wafels verkopen 
tot ik aan de 300.000 euro zit.”

Foto’s: Bart Van der Moeren
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Jubileums
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Gazet Van Antwerpen bericht op 7 januari 1897: 
“Heden avond bevond bakker Meeuwis, van de 

Nieuwe Vaart, vergezeld van zijn schoonbroeder 
Driesen, zich met zijn bakkerskarken in de 

Warandestraat, toen een kerel haastig naderde, een 
brood roofde van 0,22 fr en daarmede het hazenpad 
koos. De bakker, die den schelm aan het werk had 
gezien, snelde den kerel achterna, haalde hem in 

en sloeg hem met den holleblok (klomp, nvdr) zoo 
duchtig op het hoofd, dat het bloed uit de wonde 
vloeide en de dief genoodzaakt was zijnen buit te 
lossen. De schoonbroeder erkende in den schelm 

eenen genaamden S. van het naburige 
Oud Turnhout. Er werd tegen den kerel 

proces-verbaal opgemaakt.”
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Op 28 januari 2002 gaat een levend 
monument over naar het rijk der doden.

Grootju¡ er Johanna De Boer, de laatste 
begijn van het Turnhoutse begijnhof, overlijdt.
Zuster De Boer is in 1939 ingetreden als begijn 

in Turnhout, op 31-jarige leeftijd. Zij was geboren 
in 1908 in Rotterdam en wilde haar leven aan

God wijden. Eigenlijk wilde zij begijn worden in Breda, 
maar omdat daar intredegeld wordt gevraagd, komt ze naar 

Turnhout, waar ze dan niemand kent. Ze blijft er en gaat nog af 
en toe op familiebezoek in Nederland.

In 1999 verhuist ze naar rusthuis Sint-Lucia, waar ze overlijdt 
op 94-jarige leeftijd. Meteen wordt besloten dat zij een 

bijzondere plaats zal krijgen op het begijnhof. Haar graf is te 
vinden linksachter de begijnhofkerk.
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Vraag: hoe krijg je 6.000 mensen in een watertoren?
Antwoord: door er meer dan 100 voorstellingen

in te geven.
Turnhout krijgt stadsrechten in 1212 en 800 jaar later, 

wanneer Turnhout ‘cultuurstad van Vlaanderen’ 
is, wordt dat uitgebreid gevierd. Vanaf 7 januari 
2012 wordt de Watertoren feestelijk verlicht. Het 

‘watertorenfestival’ neemt een centrale plaats 
in tijdens het feestjaar. De toren wordt een 

mini-cultuurcentrum waarin drie avonden per 
week kleinschalige culturele activiteiten worden 

georganiseerd.
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Winterfestival biedt een brede waaier aan voorstellingen, 
ontdekkingen en gezelligheid

Dat de winter je kan vervullen met 
een warm gevoel bewijst het festival 
WinterWarm al enkele jaren. In het 
verblijfsdomein de Hoge Rielen in 
Lichtaart (Kasterlee) halen bezoekers 
hun hart op aan een mix van theater, 
muziek, circus, expo en natuurbeleving.

WinterWarm is een samenwerking van cultuurhuizen de Warande en 
’t Schaliken, de Hoge Rielen en de gemeente Kasterlee. Van woensdag 
2 tot en met zondag 6 februari baadt het domein van de Hoge Rielen voor 
de vijfde keer in de sfeer van WinterWarm. Een sfeer van lichtjes, vuurkorven, 
verrassende acts, wandelingen en ontmoeting. 

Op vrijdagavond 4 februari kunnen jongeren er terecht voor een feest in 
samenwerking met Woodz Skateshop, Yardkeepers, Jeugdhuis Wollewei en 
Booty Rave, het bekende festival in Kasterlee. Jongeren mogen vrij skaten 
in de skateloods van de Hoge Rielen of deelnemen aan een skatecontest. 
Gebouw 9 staat die avond in vuur en vlam voor een BosRave! 

Een van de blikvangers is de Zwitserse circusartiest David Dimitri, die bij 
Cirque du Soleil speelde. Op twee avonden zijn er muziek, met onder meer 
Douglas Firs, Aarde aan Daan, Buurman, BÀÀN en Avondlicht. 

Zondag is familiedag! Kinderen kunnen meebouwen aan het land art project, 
vuur maken, proeven van het bos, creatieve kaarten maken en vooral heel veel 
spelen.

Wandelen kan ook, of noem het ontdekken, langs het kunstenparcours 
‘UIT HET DONKER’. Je gaat mee op een audiovisuele trip door het duister 
en ontdekt onderweg drie grootschalige, adembenemende licht- en 
geluidsinstallaties. Naast de voeding voor de geest, krijgt ook het lichaam 
lekkers. Dat is te vinden in de Winterbar en het Café Halfweg.

Voor meer informatie en tickets: www.warande.be

Elke maand vallen er verjaardagen te vieren. We gaan in de rijke geschiedenis van Turnhout op zoek 
naar wat er deze maand gebeurde in een ver of minder ver verleden. Heuglijk nieuws of rampspoed, 

historische gebeurtenissen of vergeten faits divers: we sto� en de vervlogen tijden voor u af.
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Het nieuwe schepencollege dat in januari 1947 de eed aflegt, 
schenkt de stad een primeur. Marie-Thérèse Bouvin wordt 
de eerste vrouwelijke schepen van Turnhout, en dat blijft ze 
tot 1970. Niet alleen in de gemeentepolitiek laat ‘madame 

Dergent-Bouvin’ van zich spreken. Ze is actief in het christelijke 
verenigingsleven en schopt het tot nationaal voorzitter van 
de KAV (Kristelijke Arbeiders Vrouwen), de voorloper van 

Femma. Ze overlijdt in 1984, op 77-jarige leeftijd. De foto dateert 
uit 1969. Schepen Bouvin trouwt Ninette Nuyens en Toon 

Depreeuw, die later zelf nog schepen zal worden in Turnhout.
Vorig jaar besliste het schepencollege Marie-Thérèse Bouvin te 

eren met een straatnaam: het Madam Dergenthof. 

Turnhout Ekspres 
wordt verdeeld door

J.P.S.FOLDERBEDELING

Huis-aan-huisbedeling in 
Turnhout en omstreken

Info: GSM: 0473 473 784
 e-mail jeanps@me.com
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De wondere wereld van de diensten-
cheques! Dienstenthuis is partner van 
Turnhout Ekspres en gunt je graag een 
blik achter de schermen. Met poetstips, 
maar ook ervaringen van klanten en 
poetshulpen! Elke maand propere 
verhalen. 
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Een poetsvrouw, kuisvrouw, thuishulp, …
meer en meer gezinnen verwelkomen 
elke week een trouwe hulp in het 
huishouden. Zoiets was vroeger alleen 
voor gegoede gezinnen en voor
hulpbehoevenden. Maar sinds de 
intrede van de dienstencheques 
kunnen veel meer mensen zich zo’n 
extra hulp veroorloven. Handig!  
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Met enige zin voor overdrijving mogen 
we stellen dat, net zoals over politiek, 
voetbal en covid-maatregelen, iedereen 
er wel mening over heeft, al dan niet 
gezouten. Moet het grondig, of moet het 
vooral snel gebeuren? Is het gezellig om 
samen met de huishoudhulp even een 
ko¡ ietje te drinken of moet hij of zij vooral 
verder werken? En gebruikt de poetshulp 
nu teveel of te weinig zeepsop? Zoveel 
mensen, zoveel meningen! 

Daarom, delen we in Ekspres voortaan 
graag elke maand een poetstip of inzicht 
ter bevordering van een nette woning! 
Een belangrijke bijzaak in het leven van 
alledag! 
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Op 28 januari 2002 gaat een levend 

monument over naar het rijk der doden.

begijn van het Turnhoutse begijnhof, overlijdt.
Zuster De Boer is in 1939 ingetreden als begijn 

in Turnhout, op 31-jarige leeftijd. Zij was geboren 

Ontbijt en lunch

www.bon.petit.be
Warandestraat 23, 2300 Turnhout

014 75 78 14
info@bonpetit.be

Even opladen
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U heeft in uw handen 
Turnhout Ekspres: een 

nieuw blad, maar met een 
vertrouwde naam. Vrijwel 

iedereen boven de 40 jaar in 
Turnhout zal die naam nog 

wel herkennen. Turnhout 
Ekspres was in de jaren ’70 
en ’80 een wekelijkse krant 

met nieuws uit de streek 
en veel reclame. Zakenman 

Daniël Le Bon startte in 
1970 met de ‘Gazet van 

Turnhout’. In 1972 kwam 
hoofdredacteur Walter van 

den Broeck aan boord als 
hoofdredacteur en kreeg 

het blad de naam ‘Turnhout 
Ekspres’. De wekelijkse krant 

zou tijdens zijn bestaan een 
vaste waarde worden in de 

regio. Nu de naam opnieuw 
opduikt, kijken we graag met 
de hoofdrolspelers van toen 

naar hoe het er bij hen aan 
toeging.

interviewen. Redacteur Bob Van 
Laarhoven ondertekende die artikels 
altijd met de initialen ZOR. We hadden 
dat niet meteen door, maar na een 
tijdje vroeg ik wie ZOR eigenlijk was. 
Waarop Bob zei: “Dat is zeik op een 
riek.” Omdat hij dat soort artikels 
flauwekul vond. Het was een dolle 
periode.

weekblad niet kon bestaan zonder 
reclame en hoe er telkens opnieuw 
een goed evenwicht werd gezocht 
tussen dat commerciële luik en goede 
redactionele bijdragen. Hoewel.

Walter van den Broeck: Als er een 
nieuwe zaak opende of een zaak was 
verbouwd, gingen wij die zaakvoerder 

Daniël Le Bon: Later is hij voor 
Dag Allemaal gaan schrijven. Hij 
is uiteindelijk gestorven in een 
hotelkamer in Hollywood.
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Daniël Le Bon: Ik moet het begin nog 
vertellen. Ik had twee jaar als verkoper 
gewerkt bij Het Kempenland in 
Herentals. Het begon bij mij te borrelen 
om zelf iets te beginnen. In Herentals 
had ik voet aan de grond, ik kende 
er alle klanten. Maar uit respect voor 
mijn werkgever ben ik naar Turnhout 
gekomen. Toen ik startte, ging ik hier 
van deur tot deur reclame verkopen. 
En iedereen zei tegen mij: “Mèr 
menneke toch. Wat gaat gij doen? Dat 
hebben er al zoveel geprobeerd. Dat 

Het eerste wat opvalt wanneer je 
met Walter van den Broeck en Daniël 
Le Bon afspreekt, is hoe sterk de 
kameraadschap tussen de twee heren 
nog altijd is. Het volstaat ‘Turnhout 
Ekspres’ te zeggen, en hun ogen 
beginnen te fonkelen en de verhalen 
komen los. Een rode draad doorheen 
die verhalen is hoe het toenmalige 

Daniël Le Bon: Ik zou het zo opnieuw 
doen. We probeerden veel uit. We 
hebben ook nog even een boekje 
uitgegeven, dat heette ‘Klak’ in de 
plaats van Knack. (lacht)

Walter van den Broek: We hadden 
ook enkele kleurrijke figuren aan boord, 
zoals Willy De Groot zaliger.

Daniël Le Bon: Dat kwam zo: wij 
waren Turnhout Ekspres al aan 
uitgeven, maar de cinema’s bleven 
adverteren bij de concurrentie: 
Reklaam Is Succes. Dus ik zocht 
een alternatief en zette er bij ons de 
Antwerpse cinema’s in, waar veel 
films eerder te zien waren dan in 
Turnhout. Toen hadden de bioscopen 
in Turnhout ineens wel de behoefte 
om in Ekspres te staan. Willy De 
Groot leverde de teksten voor onze 
filmpagina’s. Hij was een heel fanatieke 
Hollywood-liefhebber en ging twee 
keer per jaar naar de VS om er sterren 
te interviewen. Zo kwamen die ook bij 
ons in de krant: ‘Gazet van Turnhout 
sprak met Roger Moore’. We hebben 
interviews kunnen publiceren met 
Jerry Lewis, Charlton Heston, Shirley 
Bassey, … Allemaal eigen interviews. 
Niet aangekocht!

Walter van den Broeck: Willeke Van 
Ammelrooy ook.

Daniël Le Bon: Daar was ik bij. Daar 
liet ik hem niet alleen naartoe gaan! 
(lacht) 

Willy was zijn werk in Antwerpen 
beu. Ik heb hem bij ons op de loonlijst 
gezet. Maar hij woonde in Antwerpen 
en hij had geen auto en geen rijbewijs. 
Hij pendelde per bus. We hebben hem 
op onze kosten rijles gegeven, want 
hij moest ook hier in de streek op 
reportage.

Walter van den Broeck: Hij heeft dan 
een auto gekocht. Daarmee is hij van 
Antwerpen gekomen. Met bloed, zweet 
en tranen. Die auto heeft hij achteraan 
ons kantoor geparkeerd en hij is er 
nooit meer in geweest. 
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Turnhout Ekspres sprak 
met Turnhout Ekspres

gaat nooit lukken.” Reklaam is Succes 
bestond toen al en was een monument. 
Bovendien kon ik niet onder de 
tarieven van Reklaam is Succes. Dus 
ik heb vanaf het begin gezegd: “Wij 
gaan iets anders uitgeven. En we zijn 
duurder.” Dat is dan een weekblad 
geworden met veel redactionele 
impact, minstens een derde.

Waar ik mij ook 22 jaar sterk voor 
heb gemaakt: niet één letter reclame 
op de voorpagina! Turnhout Ekspres 
mocht zich niet presenteren als een 
reclameblad, maar als een echte krant. 
Die formule heeft gewerkt. Ooit hebben 
we zelfs het luxeprobleem gehad dat 
de krant zo dik was dat ze niet in de 
brievenbussen kon. 128 pagina’s was 
die toen.
Het echte begin was 1970. En na 
twee jaar is Walter vast in dienst 
gekomen. Dat was helemaal uniek: een 
reclameblad met een hoofdredacteur. 
Wij waren -zogezegd- een links blad, 
maar we steunden wel op ‘rechtse’ 
adverteerders: de middenstand.

Walter van den Broeck: Wij werden 
gezien als links blad. Dat was helemaal 
niet zo, wij waren neutraal. Maar het 
werd toch zo gezien, want wij waren 
geen CVP blad.
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Parasolfoto 1984: Jean-Marie Pfa¡ met Ekspresmedewerker Jack Van Gils
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Daniël Le Bon: Dat waren toen jonge 
gasten. Aan Jack Van Gils heb ik wel 
gevraagd of hij voor ons wou komen 
schrijven.

Walter van den Broeck: Ik stond 
er in het begin alleen voor, naast de 
onvermijdelijke Van Zummerens. 
Uiteindelijk had ik meer dan 20 losse 
medewerkers. 

Daniël Le Bon: (bladert ondertussen 
in boeken met ingebonden exemplaren 
van Gazet van Turnhout en Turnhout 
Ekspres) “Hier, kijk: Marc Dex. Hij is bij 
ons nog verkoper geweest. Een heel 
goeie, trouwens.”

Walter van den Broeck: Een andere 
verkoper was André Van Den Brande. 
Hij woonde in de Patersstraat, toen 
daar nog verschillende slagers zaten. 
Hij ging ’s morgens bij de eerste 
binnen en vroeg: “Is er iets?” Natuurlijk 
zegden die mensen nee. En dan zei hij: 
“Da’s spijtig. Want die van hiernaast 
heeft een hele pagina besteld. Ik zeg 
het maar, he.” Dan ging hij buiten en 
riepen ze hem terug: “Voor mij twee 
pagina’s!”

kletsen, want alles stond er letterlijk in. 
En op papier kon dat raar overkomen. 
Maar die gemeenteraden konden ook 
saai zijn. Het is wel eens gebeurd dat 
ik tijdens zo’n gemeenteraad gewoon 
verder schreef aan een boek waaraan 
ik bezig was. Ik ben dat ook niet blijven 
doen, die verslagen.
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Walter van den Broeck: De meesten 
boden zich spontaan aan. Patrick Van 
Gompel heeft bijvoorbeeld ook nog 
voor ons geschreven.

Walter van den Broeck: Nadien 
startten we Ekspres Perscentrum in 
dat gebouw, een eigen winkel. Wij 
verkochten meer dan 5.000 titels. Van 
de Pravda tot Het Pallieterke.

Daniël Le Bon: Meer dan honderd 
dagbladen hadden we.

Walter van den Broeck: Daar was 
zelfs één Chinese krant bij. Elke dag 
kwam een Chinese man naar onze 
winkel, las die krant en stak die weer 
terug.
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Daniël Le Bon: Wat je niet verkocht, 
mocht je toen nog terugbrengen. Je 
moest er wel de tijd in steken om het 
allemaal weer in te pakken. Maar je kon 
zeggen dat je de grootste krantenwinkel 
van het land had. In Turnhout! Qua 
zakencijfer zaten wij in de top 5 van 
Belgische krantenwinkels. We hadden 
een winkel van 700 vierkante meter. 
Niet niks voor een krantenwinkel. 
Wij zagen dat ook als een toegang 
tot de uitgeverij. Beneden Ekspres 
Perscentrum en boven de uitgeverij.
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Begin jaren ’90 neemt Roularta 
Turnhout Ekspres over. Het duurt niet 
lang voor het blad wordt omgevormd en 
omgedoopt tot ‘De Streekkrant’, volgens 
een concept dat Roularta in heel 
Vlaanderen toepast.

Daniël Le Bon: In 1993 heb ik 
verkocht aan Roularta. Walter was 
toen al enkele jaren weg en ik was 
van oordeel dat het op langere termijn 
niet leefbaar zou blijven. We hebben 
nog Distri-Kempen opgericht, een 
distributiemaatschappij met daarin 
alle uitgevers van de Kempen. Ik wilde 
dat graag uitbreiden en ook zelf gaan 
uitgeven, met een eigen redactie. Als 
het aan mij had gelegen, waren wij een 
Roularta of Mediahuis van de Kempen 
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Walter van den Broeck: Ik maakte 
letterlijke verslagen. Ik had op 
school steno geleerd. Mijn verslagen 
waren vaak correcter dan die van de 
secretaris. Dus ze dachten dat ik een 
bandopnemer mee naar binnen had 
genomen, wat toen nog ongehoord 
was. 
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Daniël Le Bon: Er werd wel rekening 
mee gehouden.

Walter van den Broeck: Ik 
kreeg dikwijls telefoon van 
gemeenteraadsleden of schepenen 
die kwaad waren omdat ik iets had 
geschreven. En dan was mijn reactie: 
“Heb je ’t gezegd of heb je ’t niet 
gezegd?”  – “Ja”, zegden ze dan. Voilà, 
punt. Ze schrokken er soms zelf van 
hoe ze uit hun nek hadden staan 

Daniël Le Bon: We bedachten allerlei 
dingen: een meubelroute, langs 
meubelwinkels in heel de Kempen.  
Als je daar als meubelwinkel niet  
bij stond … dan had je iets gemist.  
We hebben ook eens een spel gedaan, 
waarbij de winnaar één jaar gratis kon 
leven. Die won voor 1 miljoen Belgische 
frank aan prijzen. Wij hadden sponsors 
gezocht om dat te betalen. 

Walter van den Broeck: Een auto 
hebben we ook weggegeven. De 
winnaar had hem twee dagen en hij 
reed die in elkaar!

Daniël Le Bon: Aan dat soort acties 
merkten we wel dat we goed gelezen 
werden. In flatgebouwen bleef al het 
reclamedrukwerk beneden liggen, 
behalve Ekspres. Dat namen ze mee 
naar boven.
Na een tijd hebben wij het gebouw 
overgenomen van De Noordzee, een 
voedingswinkel in de Gasthuisstraat. 
De winkel hadden we mee 
overgenomen, maar de uitbater 
speelde het soms hard tegenover 
ons. Hij plaatste zowel in Reklaam 
Is Succes als in Ekspres een zelfde 
waardebon, waarmee je in de winkel 
bijvoorbeeld gratis 100 gram garnalen 
kreeg. Dan telde hij de bonnetjes uit de 
twee kranten. En ik werd op het matje 
geroepen, want van Ekspres had hij 
minder bonnen binnengekregen. Dan 
antwoordde ik: “Natuurlijk! Ekspres 
knippen ze niet kapot!” (lacht)
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geworden. De regionale tv was toen 
ook in opstart, daar heb ik ook nog mee 
gepraat. Voor ik aan Roularta verkocht, 
deed ik bij Distri-Kempen nog een 
voorstel: “Als ik de leiding krijg over 
die Kempense uitgeverij, garandeer ik 
jullie allemaal 10 procent meer winst 
dan je nu hebt.” Zo moeilijk was dat 
niet. Als die uitgeverijen samen gaan, 
dan lost de concurrentie op. 10 procent 
is dan niets. Maar ze zijn niet mee 
gegaan. Ik heb Turnhout Ekspres dan 
aan Roularta verkocht. De afspraak 
was dat ik nog drie jaar aan boord 
zou blijven. Van Roularta heb ik toen 

de opdracht gekregen om die andere 
distributeurs op te kopen en dat is ook 
gebeurd. Bij  Roularta heb ik gezien wat 
een ‘mediafabriek’ is. Iemand vraagt: 
“Waarover heb je een tekst nodig?” 
Die drukt bij wijze van spreken op een 
knop en ergens komt 100 meter tekst 
uit. Ook de verkoop liep er anders. Mijn 
filosofie is dat een verkoper een goede 
band moet creëren met de ondernemer. 
Bij Roularta was het net andersom. 
Verkopers moeten vervangbaar zijn, 
dus ze mogen geen sterke band 
hebben met de adverteerder. De 
arbeidsvreugde verdween. Ik ben daar, 
voor mijn gezondheid, vroegtijdig 
gestopt. Maar die jaren daarvoor, dat 
zijn belangrijke jaren geweest. Ik zou 
het zo opnieuw doen. En ik hoop dat 
jullie er met de nieuwe Turnhout Ekpres 
opnieuw in slagen om een heel directe, 
persoonlijke band te creëren met de 
lokale gemeenschap. Dat is je troef 
tegenover de grote mediaconcerns. 

Tekst: Dominic Depreeuw
Foto’s: Bart Van der Moeren

Archie�oto: Peter ‘Baobab’ Gevers
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Parasolfoto 2021: de grondleggers van de oude en de  
nieuwe Turnhout Ekspres, v.l.n.r. Walter van den Broeck,  
Dominic Depreeuw, Roel Sels en Daniël Le Bon
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Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door 
corona is de tentoonstelling ‘X, Censuur 

en Beeldcultuur’ in het Nationaal 
Museum van de Speelkaart verlengd 

tot 30 januari. De expo zoomt in op de 
wereld van de speelkaart én de strips, 
en toont hoe beide media onderhavig 

geweest zijn aan censuur in al haar 
vormen. Curator Piet Van Hecke: “De 

tentoonstelling vertelt geen afgesloten 
verhaal en laat ruimte voor debat.”

“Ik ben een groot voorstander van 
twijfel. Twijfel is óók een mening. 
Een heel sterke, zelfs.”
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‘X, Censuur en Beeldcultuur’ is 
een tentoonstelling zoals geen 
andere. Curator Piet Van Hecke 
wil met de expo liever vragen 
oproepen dan antwoorden 
geven, zegt hij. We vreesden 
meteen het ergste, maar 
voor Ekspres maakt Piet een 
uitzondering en antwoordt hij 
wél op onze vragen.
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Ik werk in het M HKA in Antwerpen 
en sta er in voor de publiekswerking. 
Dat heeft zeker een rol gespeeld. Het 
speelkaartenmuseum wilde vooral een 
tentoonstelling die vertrekt vanuit het 
publiek en die een dialoog op gang 
probeert te brengen.

‘T  KAN WÉL
BIJZONDER KOFFIEHUIS IN TURNHOUT

KOM JIJ ERBIJ?
Wij zijn altijd op zoek naar extra helpers! 

Dit kan onder de vorm van dagbesteding, 

vrijwilligerswerk, via  school …  Bij ‘T KAN WÉL
kijken wij naar je talenten en  mogelijkheden 

en bekijken we met ieder apart wat er  

kan. Maar één ding is zeker: ‘T KAN WÉL.

DAGBESTEDING
Ben jij enthousiast en op zoek naar een 

uitdagende dagbesteding? Heb je zin om hier 

als vrijwilligers een handje bij toe te steken?  

Neem dan contact op met ‘T KAN WÉL!

OVER ‘T KAN WÉL                                                                
‘T KAN WÉL  is een project van Arktos in de vorm 

van een koffiehuis dat een zinvolle invulling biedt 

aan jongeren in kwetsbare situaties, personen met 

een beperking en vrijwilligers. Deze unieke mix 

zorgt voor heel wat fijne leerkansen én ambiance.

In een veilige omgeving onder begeleiding van Arktos kan 

je bij ons aan de slag in de keuken of in de zaal. Groenten 

snijden, bestellingen opnemen, nieuwe recepten verzinnen, 

decoratie maken, zijn enkele van onze dagelijkse taken. 

Leopoldstraat 28 • 2300 Turnhout tkanwel@arktos.be 014 67 39 00 www.facebook.com/tkanwel

Je kan momenteel bij ons terecht op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag vanaf 9u tot en met 16u! TOT DAN!

Kwaliteitswijnen & -Bubbels
Glaswerk & Geschenken

Bedrijfs- & Horecakleding

Slachthuisstraat 30 bus 5 - 
2300 Turnhout

Tel 0475 71 99 23
info@cave30.be
www.cave30.be

meer dan alleen druiven ...

AVEC
30

Informeer 
naar de 

eindejaarsacties 
en stockverkoop
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Ik wilde er vooral geen klassieke 
expo van maken. Met wat het 
Speelkaartenmuseum en Strip 
Turnhout aan materiaal en 
connecties hebben, zou het perfect 
mogelijk geweest zijn om een 
overzicht te geven van censuur door 
de eeuwen heen. Maar dat was niet 
de bedoeling. Ik breng geen afgerond 
verhaal, integendeel juist. Ik toon 
aan dat lang niet alles zwart-wit is. 
Voor elk object dat getoond wordt, 
is er een object of een verhaal dat 
het tegendeel beweert. De expo 
moet meer vragen oproepen dan 
antwoorden geven.
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Wel, dat is zo’n vraag waarop veel 
antwoorden mogelijk zijn. Er bestaan 
veel vormen van cultuur, en met 
veel verschillende bedoelingen. Het 
meest bekend is allicht de censuur 

omwille van religieuze, racistische 
of politieke redenen. Maar het kan 
ook veel subtieler. Denk maar aan de 
censuur om economische redenen.
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We hoeven het niet ver te zoeken. 
Het idyllische beeld van ‘de stille 
Kempen’ dat men decennialang 
opgehangen heeft – en nog altijd – 
focust maar op één enkel aspect van 
de regio. Dat betekent automatisch 
dat je ervoor kiest om bepaalde 
beelden te gebruiken en andere niet. 
Als dat geen censuur is, is het toch 
minstens beeldmanipulatie. Met een 
heel specifiek doel: om toeristen te 
lokken.
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Op sommige vlakken wel, op andere 
net niet. 50 jaar geleden mocht je de 
Kerk of de paus niet aanvallen. Daar 
kijkt nu niemand nog van op. Ook op 
vlak van erotiek zijn we toleranter. 
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Neen. Schrijf maar en publiceer het. Ik 
ga niet censureren (lacht).

Foto’s: Bart Van der Moeren
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Nationaal Museum van  
de Speelkaart
Druivenstraat 18 in 2300 Turnhout
014 41 56 21 (reserveren verplicht)
Inkom: 5 euro (reductie 3 euro, 
UiTpas 1 euro)

Openingsuren

• Dinsdag tot vrijdag: 10 tot 17 uur
• Zaterdag en zondag: 11 tot 17 uur

Je bezoek reserveren kan, maar 
is niet verplicht. Het dragen van 
een mondmasker (vanaf 6 jaar) is 
dat wel. Een Covid Safe Ticket is 
verplicht als je het museumcafé 
bezoekt.
Coronaregels kunnen wijzigen. 
Op www.speelkaartenmuseum.
turnhout.be vind je altijd de laatste 
info.
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Maar aan de andere kant zijn we veel 
gevoeliger geworden voor racisme – 
denk maar aan de pietendiscussie –  
en worden in de media kinderen veel 
meer en beter beschermd dan vroeger. 
Censuur is van alle tijden, en altijd 
aanwezig. Alleen wát er gecensureerd 
wordt, verschuift.
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Juist. Daarom hebben we ook 
striptekenaars, filosofen en kunstenaars 
uitgenodigd om de dialoog aan te gaan 
en te reflecteren op het begrip censuur. 
We tonen werken van Jan Bucquoy, Jef 
Geys, Marc Sleen, Liliane Vertessen en 
vele anderen.

 

Dingen zijn maar zelden zo simpel 
als ze lijken. Vrije meningsuiting 
en censuur zijn niet altijd mekaars 
tegengestelden; soms gaan ze hand in 
hand. Een verhaal, ook het verhaal over 
censuur, is maar zelden zwart of wit. Er 
is veel nuance, veel twijfel. Daar houd ik 
van. Ik ben een groot voorstander van 
twijfel. Twijfel is óók een mening. Een 
heel sterke, zelfs.
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Het is moeilijk om enerzijds een 
dialoog over censuur te willen voeden 
en anderzijds werken aan een muur 

te hangen, zoals in een klassieke 
tentoonstelling. Dat geeft die werken 
immers de status van ‘definitief’ te zijn. 
Daarom heeft het publiek inspraak en 
is er ruimte voor interactie. Bezoekers 
hebben hun inbreng en kunnen de 
expo aanpassen.
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Hoe goed ken je Turnhout? Dat testen we op deze stad. 
En we maken het bewust niet te gemakkelijk.
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Ken uw stad
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Dit stratenplan klopt niet. We hebben twee straten weggegomd. Zie jij welke?

14
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1 Naam van het vroegere zwembad- en cinemacomplex 

op de Grote Markt
2 Land waar in 1980 pater Voordeckers werd vermoord
3 Spotnaam van een Turnhoutenaar
4 Naam van een gebouw in Blairon
5 Naam van het fietspad tussen Turnhout en Tilburg
6 Donker bier met 10% alcoholpercentage van 

brouwerij Het Nest
7 Familienaam van de Turnhoutse zwemmer die in 1952 

deelnam aan de Olympische Spelen
8 Theatergezelschap uit Beerse dat een graaggeziene 

gast was op het Terrastheater
9 Familienaam van een oud-cultuurschepen van Turnhout 

die in 2014 overleed
10 Bruine kroeg die enkele decennia geleden naast 

Ranonkel gevestigd was
11 Nieuwswebsite en magazine, geleid door 

Karl van den Broeck
12 Turnhoutse volksbuurt die 100 jaar geleden werd opgericht
13 Familienaam van de filmmaker die in 1957 in Turnhout 

werd geboren

14 NEDERLANDSE TITEL VAN EEN BOEK VAN 
JONATHAN COE UIT 2018
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De link tussen Turnhout en 

speelkaarten moeten we 
niet meer uitleggen. Maar 

wist je dat die kaarten 
ook een rol hebben 

gespeeld bij veel geboortes? In 
vroegere tijden gebeurde het helaas vaak 
dat pasgeborenen te vondeling werden 

gelegd door wanhopige moeders die 
zelf niet voor het kind konden zorgen. 
Toch lieten die moeders vaak nog een 
herkenningsteken achter, zodat ze het 

kind misschien later nog konden ophalen. 
Zo’n herkenningsteken was meestal 

een doorgesneden heiligprentje of een 
doorgesneden speelkaart. Je zou kunnen 
zeggen dat hier écht grote miserie werd 

gespeeld.
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Bevallen van een kind was een 
riskante zaak vroeger. “Een 

moeder die een kind krijgt, staat 
met één voet in de wieg en met 
één voet in het graf”, werd wel 

eens gezegd. Er was dus ook veel 
(bij)geloof. Zwangere vrouwen 

gingen bijvoorbeeld bidden voor 
een voorspoedige bevalling in de 

Rielenkapel ( jawel: vlakbij de Hoge 
Rielen). Of ze gingen ‘onder de 

mantel’. Dat was een ritueel in het 
Clarissenklooster (waar vandaag 
jeugdhuis de Wollewei huist). De 
zwangere vrouw ging onder een 

zwarte lap stof waarop een relikwie 
van de Heilige Coleta was genaaid. 
Een kloosterzuster las dan gebeden 

en litanieën voor. Maar het meest 
markante was het zwarte beeldje 
van het Heilig Graf. Dat was een 

zwartgeblakerd Onze-Lieve-Vrouw 
beeld en werd uitgeleend tot aan 
de bevalling. Volgens het geloof 

had het een beeld op miraculeuze 
wijze een grote brand uit 1686 

overleefd. Moeders in verwachting 
haalden het op bij het Heilig Graf 

en gaven het een plaats in hun huis 
tot ze bevallen waren. De traditie is 
gebleven tot in de tweede helft van 

de 20ste eeuw.

�����������
�����������

Volgens het AZ Turnhout, dat we begin 
december hierover contacteerden, zullen in 
2021 ongeveer 1.600 kindjes zijn geboren in 
de Turnhoutse ziekenhuizen. Dat is zowat 
gelijk met het cijfer van 2020. Toen zagen 

1.596 baby’s het levenslicht in AZ Turnhout. 
Wat opvalt, is dat die cijfers lager liggen 
dan in 2019. Toen werden er nog 1.667 
baby’s geboren. Er wordt aangenomen 

dat de daling te maken heeft met de 
onzekerheid, ook economische, die COVID 

veroorzaakt heeft. 

Hoe dan ook kijken wij al in blijde 
verwachting naar wat 2022 ons zal 
brengen en waarover we u kunnen 

berichten op deze pagina’s. Wat zeg ik? 
We zijn er vol van!

Wist je dat?
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Er lopen er nog rond: mensen die 
geboren zijn in het moederhuis 

‘Maria Garbriel’. Dat was te vinden 
in de Korte Begijnenstraat. De 

eerste steen ervan werd gelegd 
in 1932, de laatste geboortes 
hebben er plaatsgevonden in 

1981. Daarna werd de taak van dit 
moederhuis overgenomen door de 
materniteit in het toen nieuwe St 
Jozefziekenhuis aan de Steenweg 
op Merksplas. Dat beviel beter ... 
Maar het allereerste moederhuis 

van Turnhout was te vinden in de 
Driezenstraat. Het Moederhuis 

Heilige Anne was vooral bedoeld 
voor armen. Die konden vaak geen 
beroep doen op een vroedvrouw 
of baker. Rijke families betaalden 
die bakers immers om bij hen te 

komen helpen bij een bevalling én 
vaak ook nog om een tijdlang bij 

hen te blijven en de eerste weken of 
maanden voor het kindje te zorgen. 
Daardoor waren bakers ook op de 
hoogte van intieme zaken. Als een 
baker haar mond niet kon houden 
daarover, werd dat afgedaan als 

‘bakerpraatjes’.

Hoera, ons kindje is geboren. En het is een magazine! Een geboorte is -meestal 
toch- een heuglijke gebeurtenis en nu wij net onze jongste telg, Ekspres, 
op de wereld hebben gezet, kijken we vanop onze roze wolk graag ook even 
naar andere bevallingen. Hier onze favoriete weetjes over geboren worden in 
Turnhout door de jaren heen. 

Tekst: Dominic Depreeuw



024 ����������������

��������������������������������¢�
������������������
Wie adverteert in Turnhout Ekspres doet op veel vlakken een goede zaak.

Het is niet duur en uw boodschap komt heel gericht tot bij het grootste deel van 
de Turnhoutse bevolking. Via onze website kan zelfs heel de wereld het zien!

U kan bij ons paginaruimte kopen, maar we hebben ook formules voor 
partnerschappen. Daarbij werken we met u een communicatiestrategie uit op 
maat voor een heel jaar en wordt u ook betrokken bij andere activiteiten van 
Ekspres.
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De redactieploeg van Turnhout Ekspres is voortdurend op zoek  
naar mooie initiatieven van Binken, verenigingen, bedrijven om  
over te vertellen. Waar organisaties en personen mee bezig zijn  
in onze stad, dat boeit ons. En hoe gek het ook mag klinken:  
wij weten ook niet alles.

Daarom hopen we jou te betrekken. We zijn heel blij als je ons 
magazine mee kan voeden. Heb je weet van stra¡e initiatieven,  
of boeiende mensen? Werk je zelf aan een project? Of is jouw 
bedrijf weer eens aan het excelleren en weten we dat nog niet? 
Vertel het ons. 

Mail nieuwstips en suggesties voor reportages naar redactie@turnhoutekspres.be

Ekspres
JANUARI  2022  -  NO 1

T U R N H O U T
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In het tijdschrift People and Nature is onlangs een nieuw onderzoek gepubliceerd waarbij onderzoekers drie maanden lang de Tweets analyseerden die werden verstuurd vanuit 160 parken in San Francisco. Met een online tool werd gemeten hoe gelukkig de mensen waren die de tweet verzonden. Het resultaat? Mensen die een Tweet hadden verstuurd vanuit 1 van de parken waren met 0,23 punten gelukkiger in vergelijking met tweets die vanuit de stad waren verzonden. Tweets die werden verzonden vanuit een regionaal park scoorden  0,26 punten gelukkiger en mensen die een tweet verzonden vanuit buurtparken en speelplaatsen waren 0,21 punten gelukkiger. Mensen die een tweet hadden verstuurd vanuit openbare pleinen waren slechts 0,16 punten gelukkiger.
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Wat kan de oorzaak zijn van het feit dat mensen gelukkiger worden van een rondje door het park? Volgens Aaron 

Schwartz, Ph.D. (c), van UVM’s Gund Instituut voor Milieu, zijn er een aantal mogelijke verklaringen voor. Ten eerste schijnen mensen een aangeboren voorkeur te hebben voor een natuurlijke omgeving. Een andere verklaring kan zijn dat een groene omgeving een goede onderbreking is van het hectische moderne leven, wat direct weer een stressverlagend e�ect heeft.
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Hoewel de tweets die werden verzonden niet hoofdzakelijk van hardlopers af kwamen, denkt Schwartz dat het niet veel uitmaakt wát je doet in het park, maar dat daar enkel aanwezig zijn al een positief e�ect heeft op je humeur.

Kortom, mocht je niet lekker in de vel zitten: sla die saaie straten dan over, maar kies voor een rondje door het park, of door het bos of lekker over de hei!
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In het stadspark van Turnhout zul je je alvast niet alleen voelen als je beslist om er een frisse neus te halen. Nog dicht bij 

Hardlopen is sowieso goed als je je gestresst voelt of als je gewoon even je hoofd leeg wil maken. Nieuw onderzoek laat zien dat 

het rondje dat je loopt nog extra invloed kan hebben op hoe ontspannen je run wordt. Zo blijkt dat een rondje door een park, zelfs 

als je in de stad woont, een bewezen manier is om je humeur direct een positieve boost te geven. En het e�ect van die groene 

omgeving is groter dan je denkt!

Joggen in het park
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het centrum van de stad kan  
je lekker hardlopen of zalig kuieren  in de wandeldreven met mooie statige bomen. Kinderen maken een ritje op  de mini-stoomtreintjes in het midden van het park. Ook het zwembad met verschillende glijbanen en zwembaden  ligt in het park. Naast het zwembad is er nog een ruime openbare speeltuin en  de aangename bistro Stadspark.

De stadsparkfeesten vinden jaarlijks  plaats tijdens het Pinksterweekend met animatie voor jong en oud.

In het tijdschrift People and Nature is onlangs een nieuw onderzoek gepubliceerd waarbij onderzoekers drie maanden lang de Tweets analyseerden die werden verstuurd vanuit 160 parken in San Francisco. Met een online tool werd gemeten hoe gelukkig de mensen waren die de tweet verzonden.
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Interesse? Laat van u horen via info@turnhoutekspres.be




