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In deze Turnhoutse wijzer willen we 
aandacht besteden aan de jongeren 
uit onze stad. Wat leeft er bij hen. 
Waar staat onze stad voor en hoe 
kunnen we de stad nog beter maken 
voor iedereen. Onze jonge gezinnen 
en huidige studenten zijn immers 
de toekomst voor ons. Met hen zullen 
we Turnhout verder moeten laten 
bruisen, met al de uitdagingen die op 
onze weg liggen. Want de kleuter-
klas van vandaag is de maatschappij 
van morgen. Dus inzet op onderwijs,  
integratie, diversiteit en werk zijn 
grote nationale uitdagingen. Maar 
ook lokaal kunnen we ons steentje 
bijdragen en het verschil maken.  
Er zijn immers tal van mooie projecten 
van en voor jongeren, die laten zien 
dat er goed werk geleverd wordt. 
Van speelpleinwerking tot fuiven, van 
sportclubs tot jeugdverenigingen.
Overal staan tal van jongeren,  
meestal als vrijwilliger, hun steentje 
bij te dragen voor hun ‘goed doel’ of 
hobby. Het zijn die positieve zaken die 
we in de kijker moeten zetten. Enkel 
met positivisme kunnen we mensen 
engageren om hun bijdrage, hoe groot 
of klein ook, te doen voor onze stad 
en maatschappij. Dat maakt Turnhout 
dan ook ‘wijzer’. 

Fons Mertens
Voorzitter CD&V-afdeling 

Turnhout

In de marge
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Neemt de 2e editie 

van de Turnhoutse 

Wijzer over!

Stef Yves

Tom Daan
CarlVeronique

#tsneeuwt
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Jong CD&V Turnhout staat voor?
Een enthousiaste groep van 16 tot 35 jarigen die mee nadenkt over onze stad.
Dat moet je niet elke dag even groots bekijken. Met de grote uitdagingen tot de 
kleinste bedenkingen zijn we bezig. We bespreken deze en we bekijken dit vanuit 
onze jonge (moderne) ogen. We zitten vandaag ook al met 4 jongeren in het 
dagelijkse bestuur van CD&V Turnhout en zo maken we mee deel uit van het beleid. 

Verder komen we geregeld met onze groep samen. 
Enkele van onze activiteiten hebben het afgelopen jaar (2017) ook de pers gehaald. 
De beste ideeën komen dan ook steeds naar boven tijdens onze gezellige ‘pot en 
pint’ momenten. Heb je zelf interesse om mee na te denken over hoe onze stad 
werkt…ben je tussen 16 en 35 jaar oud.

Kom gerust eens langs. 
Je kan ons op verschillende manieren bereiken: 
 • veroniquejonghbloet@hotmail.com
 • carlproost@outlook.be 
 • lemmenstom@msn.com

 Of kom eens kijken op onze facebookpagina: 
 https://www.facebook.com/jongcdenvturnhout/

Neemt de 2e editie 

van de Turnhoutse 

Wijzer over!
Best Wishes for 2018! #klassiekerbijdekerstboom

#precieseenfamilieportret #jongcd&v

sneeuwstorm in Turnhout! #tsneeuwt

#vlakvoorhetsneeuwballengevecht #jongcd&v

#Tsje
efbo

okpa
gina



Stef BreugelmansTom Lemmens Veronique Jonghbloet

3

Wie hebben we hier!

Leeftijd: 27 jaar
Relatiestatus: In een relatie
Werk: : Leraar in Sint-Jozef Geel,  
Departement Agro- en Biotechnologie
Hobby’s/Interesses: 
Wandelen, Tractorpulling
Werkgroepen: 
Bureau/stedelijke raad/
jong CD&V/Gemeenteraadslid 

In een paar zinnen: wie ben je?
Iemand die heel bewust in het leven 
staat, maar ook kiest voor leuke en 
spontane dingen.

Hoe ziet je ideale dag eruit? 
Heel de dag lesgeven in de richting 
landbouw, ‘s avonds  vergaderingen 
volgen die politiek en vakgebonden 
zijn of werken op de boerderij van mijn 
ouders en daarna nog genieten van de 
avond met mijn vriendin.

Had je tien miljoen wat zou jij  
dan doen? 
Het huis dat we op dit moment aan het 
verbouwen zijn, mooi afwerken en er 
een echte, gezellige thuis van maken. 
Organisaties die onderzoek doen naar 
moeilijk te genezen ziektes een  
financiële ondersteuning geven.

Welke quote is op je lijf geschreven?
Gene paniek!

TOPPERS
Eten: Steak met peperroomsaus en 
frieten
Film: The Hobbit
Boek: /
Liedje: I see fire van Ed Sheeran 

Leeftijd: 36 jaar
Relatiestatus: Gehuwd Met Sietse en 
papa van Xander 
Werk: Werkleider Schoonmaak  
Stad Turnhout 
Hobby’s/Interesses: 
Voetbal, quizzen, reizen,  
brugfiguur rode kruis
Werkgroepen: 
Gepensioneerd Voorzitter Jong CD&V 
Turnhout, Penningmeester CD&V  
Turnhout, Provinciaal en Regionaal 
bestuur CD&V, Handicap & Samenleven 

Hoe ziet je ideale dag eruit? 
Mijn ideale dag is meestal op reis…  
Zoonlief die lang genoeg slaapt. De 
eerste streepjes zon en warmte die  
binnenkomen. Dan met het gezin  
gezellig ontbijten en samen uitkijken 
naar een actieve dag vol spel en plezier 
aan het zwembad of strand.  

Had je tien miljoen wat zou jij  
dan doen? 
Een project op poten zetten om 
mensen met een beperking betere 
kansen te geven in onze veel  
vragende maatschappij. Dit zowel naar 
werk toe als naar begeleiding in het 
dagelijkse leven. De wachtlijsten zijn 
voor veel mensen nog steeds te lang 
en hulp is soms precair.

Welke quote is op je lijf geschreven?
Een quote van Winston Churchill:  
“Success is not final, failure is not 
fatal: it is the courage to continue that 
counts.”  Tijdens mijn 10 jaar bij Amival 
heb ik geleerd dat niets  
vanzelfsprekend is. 

TOPPERS
Eten: Ribbekes met fritjes
Film: The Shawshank Redemption
Boek: Ten oorlog (Arnout Hauben)
Liedje: Nightswimming ( R.E.M)

Leeftijd: 24 jaar
Relatiestatus: In een relatie
Werk: Leerkracht secundair onderwijs, 
Stella Matutina Wuustwezel
Hobby’s/Interesses: 
Lezen, series en films kijken,  
T&T basketmatchen kijken 
Werkgroepen: 
Voorzitter Jong CD&V Turnhout,  
Ledenadministratie CD&V Turnhout,  
Regionaal bestuurslid 

In een paar zinnen: wie ben je?
Een vrolijke jonge leerkracht die gelooft 
dat de toekomst aan de jongeren is.  
Daarnaast word ik ook wel eens de 
moederkloek van de groep genoemd, 
maar om het verhaal daarachter te horen, 
zal je me toch eens moeten aanspreken!

Hoe ziet je ideale dag eruit? 
Mijn ideale dag is uiteraard een  
woensdag, want ahja, leerkracht!  
’s Morgens een goede tas koffie en dan 
de auto in op weg naar Wuustwezel. In de 
namiddag neem ik dan rustig de tijd voor 
het voorbereidend en verbeterwerk om  
’s avonds tijd te maken voor de vrienden, 
al dan niet van CD&V. 

Had je tien miljoen wat zou jij  
dan doen? 
Allereerst een mooi huisje kopen en eens 
heel goed op verlof gaan. Daarna zouden 
er als boekenwurm toch ook heel wat 
centjes richting boeken gaan. 

Welke quote is op je lijf geschreven?
If you cannot do great things, do small 
things in a great way.

TOPPERS
Eten: Spaghetti
Film: The Green Mile
Boek: Me before you van Jojo Moyes
Liedje: Hallelujah in de versie van Jeff 
Buckley



Yves Vanhemelryck Carl Proost Daan Stijnen
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Jong CD&V Turnhout dat zijn: ?

Leeftijd: 27 jaar
Relatiestatus: Single
Werk: Auditor
Hobby’s/Interesses: 
Muziek, Sport, Japan en  
Financiële markten
Werkgroepen: 
binnen CD&V ben ik actief bij de  
stedelijke raad.

In een paar zinnen: wie ben je?
Ik zit niet graag stil en daarom probeer 
ik mijn dagen zo productief mogelijk in 
te vullen. Daarnaast ben ik graag  
iemand die graag de handen uit de 
mouwen steekt en help ik graag  
anderen. 

Hoe ziet je ideale dag eruit? 
Mijn ideale dag is een dag waarop ik 
me rustig kan toeleggen op muziek, 
sport en nieuwe dingen kan leren. 

Had je tien miljoen wat zou jij  
dan doen? 
Ik zou kijken naar opportuniteiten om 
het Belgische onderwijs te verbeteren 
en/of ondersteunen. 

Welke quote is op je lijf geschreven?
Be the change you wish to see in the 
world. 

TOPPERS
Eten: Japanse cuisine
Film: The last samurai
Boek: De Graaf van Monte Cristo van 
Alexandre Dumas.
Liedje: Geen echt favoriet nummer, 
maar mijn favoriet muzikaal genre is 
Rock. 

Leeftijd: 24 jaar
Relatiestatus: (forever?) alone
Werk: leerkracht aardrijkskunde & wiskunde 
Hobby’s/Interesses: 
zeilen, zwemmen, beginnende  
zeillesgevers opleiden, …
Werkgroepen: 
Algemeen secretaris, stedelijke  
raad en bestuurslid

In een paar zinnen: wie ben je?
Humor is voor mij zeer belangrijk! Het plaatst 
heel wat zaken in een mooier daglicht. Verder 
heb ik een grote fascinatie voor onze planeet, de 
mens en alles wat daarbij hoort. Een duurzame 
toekomst, daar moeten we echt op inzetten! 
Ook ben ik een geboren Turnhoutenaar met 
een zekere voorliefde voor m’n stad.

Hoe ziet je ideale dag eruit? 
Die begint steevast met een lekkere “jat” 
koffie. Liefst de krant er bij en even rond 
snuisteren op de sociale media. Werken hoort 
er uiteraard ook bij, idealiter carpool ik. Na 
het werk volgt ofwel schoolwerk ofwel zitten 
we samen met de “Turnhoutse tsjeven”. Als 
er nog wat tijd over is, probeer ik nog wat 
baantjes te gaan trekken in het zwembad van 
het Stadspark.

Had je tien miljoen wat zou jij dan doen? 
Met tien miljoen zou ik huizen kopen en deze 
grondig (duurzaam!) renoveren. Deze huizen 
zou ik dan verhuren aan een eerlijke, maar 
vooral betaalbare prijs. Teveel mensen hebben 
het heden nog moeilijk om een goede, betaal-
bare, energiezuinige woning te vinden.Met 
tien miljoen kort je al heel wat wachtlijsten in.

Welke quote is op je lijf geschreven?
Bink en k’zen er friejet oep.

TOPPERS
Eten: Ne goeien barbecue smaakt altijd!
Film: Inglorious Basterds
Boek: Alles over onze aarde lees ik graag!
Liedje: “Een vriend zien huilen” - Bart Peeters

Leeftijd: 30 jaar
Relatiestatus: In een relatie
Werk: Grafisch vormgever
Hobby’s/Interesses: 
Snowboarden, Whiskytroef
Werkgroepen: 
Al werk genoeg zo 

In een paar zinnen: wie ben je?
Een goedlachse, optimischtische
levensgenieter die geluk weet te vinden 
in alledaagse dingen.

Hoe ziet je ideale dag eruit? 
Eerst goed werken en nadien genieten 
en lachen samen met mijn vriendin, 
familie en vrienden

Had je tien miljoen wat zou jij  
dan doen? 
Kijken of mijn eerste wens ook is 
uitgekomen!  #wereldvrede, toch.

Welke quote is op je lijf geschreven?
Een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd.

TOPPERS
Eten: Vader’s keuken en friet  
van de frituur.
Film: Goodfellas
Boek: Sjeumig - Pepijn Lanen.
Liedje: Mayer Hawthorne - Maybe so, 
Maybe no. 
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Met die vraag trokken de CD&V jongeren naar de  
kunstacademie om te achterhalen wat mensen de  
belangrijkste troef/troeven van Turnhout vinden.

Jan Goetelen 

Koen Rens

Barbara Belza

De troef van Turnhout is nu ongetwijfeld 

de nieuwe kunstencampus Turnova. Als 

ik al die lachende gezichten van al de 

vele kinderen hier zie… Daar wordt een 

mens spontaan gelukkig van. 

Dan weten we ook dat we het goed 

doen hier.

Ongetwijfeld de Warande. Elk jaar 

opnieuw een fantastisch aanbod voor 

jong en oud. Ook de theatergroepen 

hier in Turnhout zijn een grote troef.  

Je vind voor iedereen wat wils.

Wat is voor u de troef 
van Turnhout? 

OP DE MAN/VROUW AF

AAH DAS EEN GOEI VR
AAG! 

KZEN CURIEUS!



Andere troeven die we vaak 
gehoord hebben:
Fijne natuur(wandelingen) in het groene noorden
De vele skateparken
Speelkaartmuseum
Het grote schoolaanbod in de stad
De speelpleintjes in het centrum
In het centrum is alles vlakbij
Mooov festival

SCHENKEN 
& ERVEN
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Koen Rens

WAT?  
Een boeiende avond waar u  
informatie krijgt rond erfrecht en  
samenwonen gebracht door  
Servais Verherstraeten. 

SERVAIS WIE?  
Servais Verherstraeten is fractieleider van het 
Federaal Parlement. Met zijn expertise als  
advocaat is hij de man bij uitstek om deze 
informatie aan u te verstrekken en om uw  
vragen op los te laten.  

WAAROM?    
- Om op de hoogte te zijn van de laatste    
   nieuwe veranderingen. 
- Om een antwoord te krijgen op uw  
   prangende vragen. 

VOOR WIE?  
Jong en oud  

WANNEER?  
Woensdag 21 februari 2018    
om 19u30

WAAR?  
In de kleine aula van HIVSET,  
Herentalsstraat 70, Turnhout. 

KWANTA KOSTA? 
Niks! 

INSCHRIJVEN?  
Een mailtje naar: 
veroniquejonghbloet@hotmail.com met uw 
naam en aantal personen of even een  
berichtje of belletje naar:  
0495/35 79 59. 

De vele goede muziek die er in  
Turnhout gemaakt wordt. Maar ook 

vooral de goede café’s en restaurants. 
Er is altijd wel iets lekkers te eten of te 
degusteren in 1 van de gezellige zaken 

in onze stad.
IEJEL 

INTRE
SAAN

T!

HOPla,
 in den

 agend
a!



Jong & oud, hand in hand.. 
Gepensioneerd Jongerenvoorzitter (36 jaar) 
interviewt Voorzitter Senioren (68 jaar)
Een zonnige maar koude winterdag, een gezellige Kerstmarkt  in Turnhout met goed 
gezelschap.  Deze setting vormt de locatie voor een aangenaam interview. Als  
‘gepensioneerd’ jongerenvoorzitter van CD&V ben ik toch benieuwd naar de visie van 
Eddy Maes, Voorzitter van de CD&V Senioren.  
Tijd voor enkele vragen en antwoorden. 
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Tom Lemmens:  Wat betekenen senioren 
en jongeren voor elkaar?

Eddy Maes: Er valt zoveel te zeggen over 
wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. 
Maar wat goed is voor senioren is  
zeker goed voor jongeren. Verder kunnen  
jongeren nog wel wat leren van onze 
levenservaring.

Jong & oud, hand in hand.. 
Gepensioneerd Jongerenvoorzitter (36 jaar) 
interviewt Voorzitter Senioren (68 jaar)

Tom: Welke ervaringen bedoel je dan?

Eddy: Dat gaat over kleine dingen die voor 
ons vaak normaal zijn. Je buren kennen en 
aanspreken. Een goede buur bepaalt mee 
de waarde van je huis of omgeving, dus 
dat is altijd belangrijk. Zeker in de koude, 
donkere winterperiode kunnen buren veel 
voor elkaar betekenen. Dus als je naast  
iemand met een gezegende leeftijd woont, 
help hen, spreek hen aan.
Vaak zijn wij ook de oppas voor de  
kleinkinderen of huisdieren. De meeste 
generatiegenoten doen dat uiteraard met 
plezier. Maar al die zaken zijn niet zomaar 
vanzelfsprekend. 

Tom: Zijn er nog zaken waar je van  
versteld staat?

Eddy: Al die verandering in de  
digitale wereld en multimedia. Het gaat  
allemaal zo snel. De jeugd is daar allemaal 
zo snel mee. Gelukkig worden we door onze  
jongeren altijd goed verder geholpen als 
we vragen hebben. Als ze daar nu eens 
even vlijtig mee waren als de stoepen 
sneeuwvrij gemaakt moeten worden. 

Tom: Voel ik daar wat lichte irritatie? 

Eddy: Oh nee, nee. Een vaststelling als 
ik door Turnhout loop. Maar dan zijn de  
clichés natuurlijk over de jeugd die lui is en 
niets doet, dat zij mijn grootvader ook over 
mij en mijn kameraden. Maar toegankelijk-
heid is voor senioren wel een heikel punt. 
Daarom dat we ook altijd ijveren voor 
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stoepen en wegen die vlot te bewandelen 
en te fietsen zijn. Daar kan in Turnhout nog 
veel aan gebeuren. 

Tom: Zijn er dan zaken die je zorgen 
baren?

Eddy: Onze groep senioren is al groot in 
Turnhout en zal nog hard stijgen. Wie gaat 
er allemaal voor ons zorgen? Is er voor 
iedereen een plaatsje als dat nodig is? En 
belangrijker nog: wie gaat dat betalen. Er 
zijn nu al vele mensen die hun rekeningen 
amper of niet kunnen betalen. 

Tom: zie je daar nog kansen voor de 
jongeren?

Eddy: Absoluut. Iedereen moet 
zijn steentje bijdragen. Ik ben nu al  
versteld van al die jongen mensen die zo  
intens bezig zijn bij hun jeugdbeweging of  
sportclub. Je mag niet vergeten dat 
er elke week honderden kinderen als  
vrijwilliger in de weer zijn. Dat is al een goede  
leerschool voor als ze later voor al die 
minder jonge mensen moeten zorgen. En 

zorgen dat gaat van de kleinste dingen 
tot grotere problemen waar ieder paar 
handen extra rust kan brengen. 

Tom: Heb je nog dromen dan voor de 
Toekomst? 

Eddy: Ja, dat jongeren beroep blijven 
doen op mensen met meer ervaring. Dat 
we (meer) interactie hebben en van elkaar 
kunnen blijven leren. Dan kunnen we 
samen aan de toekomst blijven werken.

Tom:  Mag ik besluiten dat ons Turnhout  
enkel kan groeien als jong en oud elkaar  
begrijpen en van elkaar leren? 
Wat voor vele senioren ooit een 
verre toekomst was is voor veel  
jongeren al een kort verleden. De 
wereld zal blijven draaien en ook  
blijven veranderen. Enkel samen, jong 
en oud, kunnen we deze veranderingen 
aan. Bedankt Eddy voor het interview.

Eddy: Hartelijk dank. 



Onze Beste #hashtags  
    voor 2018!
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#Turnova

#Feesten
    #Futur

Onze nieuwe kunstencampus is het  
toonbeeld van positieve verandering in de 
stad. Bijna 3000 leerlingen, voor het  
merendeel jongeren uit Turnhout en onze 
randgemeentes, volgen hier een kunst en/
of muziekopleiding en dit op een steenworp 
van de Grote Markt. Dit is het bruisende hart 
van de nieuwe wijk Turnova. Waar men met 
Muziek en Kunst mensen verbindt met elkaar. 

Elke week opnieuw, vollenbak, fuiven.   
Het komende jaar voor elk weekend weeral 
volgeboekt. Vele Turnhoutse jongeren en  
verenigingen zijn telkens van de partij. Op 
deze manier steunen ze elkaar. Niet alleen 
met een volle zaal met plezier, maar ook 
financieel zodat ze hun goede werkingen 
kunnen verderzetten. Futur, FUiven in 
TURnhout.

Bart

Bart

Bart

Bart

Hey gast, iets te doen 

straks?

Oh okey, al afgesproken

met den hoop dan?

Voordrink hier?

Ideaal!

 Zeker weten! Is weer een 

megafeestje in de Futur

Kmoet het nog in de groep  

zetten, ga het direct doen!

Check! Acht uur? En tien uur

Futur?
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#
#
##Vrijwilligers

    #Verenigingen
De laatste jaren worden in Turnhout de vele 
vrijwilligers steeds meer in de kijker gezet en 
beloond voor hun bijdrage. We kunnen alleen 
maar respect hebben voor iedereen die zijn 
vrije tijd opoffert om een naaste te helpen. 
Hoe klein of hoe groot ook, elk gebaar telt. 
Als jonge Christendemocraten kunnen we elk 
gebaar van sociaal engagement alleen maar 
toejuichen. Zeker als we dan ook nog eens zien 
hoeveel jongeren elke week voor hun  
vereniging of sportclub op de been zijn. 

#Diversiteit  
 #Samenleven  
#Respect #Dialoog    
#Handicap  
#Gelijkwaardigheid
Je hebt het al wel gezien: op straat, op school, in de winkel, 
op het sportveld… Turnhout is een mengelmoes van mensen. 
Maar samen stad maken vergt vele uitdagingen. Want de  
kleuterklas van vandaag is de maatschappij van morgen. Wie 
we ook zijn, of waar we ook vandaan komen. Praten met elkaar 
en elkaar leren kennen is de sleutel tot succes. Want iedereen 
is nodig om SAMEN die mooie stad te maken. Want wie je 
bent maakt allemaal niet uit, maar wat je doet, dat is belangrijk. 
#drugs#nimby#nothanks#gezelligestad

Waar een WIJ is,  
is een weg.

Een duidelijke titel, die toch enige verduidelijking  
verdient.

De dag van vandaag, 2018, vele partijen, vele 
mensen met ieder zijn mening.
Ons leven lijkt soms een strijd tussen  
allerlei opinies waartussen we onze weg moeten  
vinden. Het lijkt vaak wel dat zij die het luidst roepen 
ook effectief gelijk hebben. Dan vraag ik me af of 
dat rechtvaardig is. Klopt dat wel? Wat met de  
overgrote meerderheid mensen die in alle stilte en 
in onderling overleg hun eigen mening vormen?

Overleg over veiligheid, over migratie, werkloos-
heid, energievraagstukken. 
Allemaal grote vraagstukken waarover  
we ons hoofd moeten buigen. Ook bin-
nen CD&V denken we na over dergelijke  
vraagstukken, waar overigens al prachtige  
initiatieven rond bestaan. 

Wij geloven in zo’n oprechte, interne discussies. 
We willen op een positieve manier samen denken 
over hoe we een betere wereld, een beter (nog 
beter) Turnhout kunnen maken. We gaan dan ook 
voor echte verwezenlijkingen. Echte verwezen-
lijkingen door samen te werken, samen op zoek 
te gaan naar oplossingen, naar de mooie dingen 
en daar op voort te bouwen. Dat is wat onze partij 
doet, dag op dag, keer op keer. Onze mandataris-
sen nemen deze taak ter harte en dat hopen wij als 
jongeren ook te kunnen in de toekomst.

Wij danken iedereen voor het vertrouwen dat onze 
partij kreeg in het verleden, het vertrouwen dat 
wij als jongeren nu al krijgen en we blijven werken 
om ook in de toekomst dit vertrouwen te mogen  
genieten!

Carl Proost

#Zwerfvuil  
 #Properestad 
#Afvalopzijnplekaub  
Een doorn in het oog van 99% van de Turnhoutenaar is 
het (zwerf)vuil dat her en der rondslingert.  
De stadsdiensten zijn bijna 7/7 bezig om onze stad 
proper en gezellig te houden. Wist je dat er hoge boetes 
staan op zwerfafval? Wist je dat onze politie controles 
uitvoert en geregeld zondaars op de bon zwiert? 
 Wist je dat het meeste afval dat gedumpt wordt  
gewoon in je grijze restafvalcontainer mag. Of zelfs  
GRATIS naar het containerpark kan gebracht worden?
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...dat onze 65+ senioren 29% van de  
bewoners in Turnhout vertegenwoordigen 

...onze senioren op geregelde tijdstippen 
samen komen?

...onze senioren altijd helpende handen 
zoeken voor hun evenementen?

...onze senioren tot in Brussel gaan om mee 
na te denken over het beleid?

  ...er in Turnhout een aantal  
generatievriendelijke banken te vinden zijn?                                       

...je hulp kan inroepen om je stoep sneeuw 
vrij te laten maken?

Voor al je vragen i.v.m. senioren  
contacteer: 
maes-eduard@skynet.be  of 
herman.verstraelen@telenet.be 

WIST 

JE DAT.. Bewegen is gezond,  
   ook voor senioren 
  

Bewegen voor senioren is een must om gezond 
ouder te worden. Het nieuwe bewegingspark op het 
park Spooreinde op de hoek van de  
Bareelstraat en de Diksmuidestraat zal daar een 
groot stuk toe kunnen bijdragen.   
  
Een zevental toestellen met rustbanken zijn er  
inmiddels geplaatst. Deze kunnen in gebruik worden 
genomen in het voorjaar, vanaf maart – april. Om de 
gebruikers vertrouwd te maken met de toestellen, 
zodat ze optimaal benut kunnen worden is er bij de 
aanzet begeleiding. De studenten van de  Thomas 
More Hogeschool, afdeling sport en bewegen, zullen 
senioren mee op weg zetten om de toestellen van het 
bewegingspark te gebruiken. Kom ze zeker ook eens 
uittesten, in combinatie met een wandelingetje naar 
het park Spooreind, want …. bewegen is gezond 
ouder worden.
 
Subsidies voor seniorenverenigingen. 
 
De jaarlijkse subsidie die de stad toekent aan de  
seniorenverenigingen werd voor 2018  
aangepast. Meer leden en meer activiteiten  
zullen aanleiding geven tot een hogere  
tussenkomst. Ook het totale bedrag dat de stad 
Turnhout ter beschikking stelt voor de  
seniorenverenigingen werd verhoogd. Prima zaak, 
mede dankzij het aandringen van de seniorenraad. 
  


