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Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

800 jaar stad



T2012

Turnhout: randland, hartland

800 jaar stadsrechten

- in 2010/2011: verkenning 

verenigingen, 

bewonersgroeperingen, sportclubs 

en creatievelingen naar ideeën 

voor 2012 – gangmaker

- Stany Crets, peter van het  

festivaljaar

- diverse activiteiten (groot en 

klein) in verschillende golven

- hertje/hartje als symbool 

-Trots Turnhoutenaar erg voelbaar



- 3 Stadsmomenten :

- Startmoment, 

- Binkenslag 

- Festival van de Creativiteit,

- Expo Turnhout Terminus Turnhout centraal

- 3 publicaties

- Watertoren – Vuurtoren  +  Stimuleringsfonds = watertorenfestival

- Plekkenfestival =  locatieactiviteiten in de regio

Spiegeltentenfestival, festival van de stilte, moerasmonologen, kunstenfietstocht 

Tweespoor, enz.

- Activiteiten vanuit professionele spelers: 40 jaar de warande, langste nacht van het 

kortverhaal, littekens in het landschap theater het gevolg, enz.

- Diverse kleinschalige activiteiten: themawandelingen 800 jaar geschiedenis, tento

het geweven woord, enz.





Belevingsvolle winterwandeling door de stad

derde zaterdag van januari



Historiek
- Ontstaan binnen de wandelvereniging AWSV in 2008 .  Concept = 
avondwandeling door de stad voor de wandelliefhebber.

-Oorspronkelijk vooral ism sportdienst owv recreatieve aspect van 
wandelen, toeristische beleving ondergeschikt.

-Samenwerking met Philips Lighting voor beperkte uitlichting.

- Sedert 2012 nauwere samenwerking met T&U, vanaf 2014 meer 
belevingselementen toegevoegd.

-Vanaf 2016:  organisatie door stad Turnhout (AWSV gestopt), 
aanvullend samenwerking met professionele lichtfirma.

- vanaf 2017: Pasar, afdeling Turnhout gewaardeerde nieuwe partner.

- Uitgegroeid tot een cultureel wandelevenement met animatie op 
divers locaties ism diverse partners.



Aanpak

1. Route uitstippelen (nieuwe 

minder bekende plekjes)

2. Bepalen interessante POI’s

3. Beleving op deze POI’s

4. Partners zoeken: academies, 

gidsen, musea, parochies, 

bedrijven, theaterzalen, koren, 

toneelgezelschappen, enz.

5. Verlichtingsaccenten 

toevoegen ism lichtfirma en 

Philips Lighting



Turnhout by night 2017

-21 januari 2017

-1451 deelnemers

-Stijging aantal deelnemers met 1/3de

-59% individuen, 41% wandelclubs

-Deelnemers uit 97 verschillende gemeenten

vooral regio Turnhout en provant, beperkt NL

- Mooi weer

-Gewaardeerde samenwerking met Pasar

-Uitlichting ism Philips Lighting

-Accentverlichting en projectie kaviaar aan 

Oude Kaai

- Diverse partners: Paterspand, Broei-on,

musea, Pogen, vzw octave, ACV, enz.



Turnhout by night



Turnhout by night 2018

-20 januari 2018

-1769 deelnemers

- 759 Turnhout, 495 buurgemeenten, 351

provant, 118 elders, 46 NL

-50% individuen, 50% clubs

- slecht weer

- partners: gidsen, Speelkaartenmuseum, 

SAMWD en SASK, Tintel, Pogen, Xaverianen, 

TVVL, de Vedel, zendamateurs, 

sterrenkijkers, Heilig Grafinstituut, VTST, 

parochies St Antoniuskerk, St Pieterskerk, 

Heilig Hartkerk en Middelareskerk, Elckerlyc

- seniorenwandeling: 107 inschrijvingen, 2 

enthousiaste groepen (rondleiding met gids, 

afsluiten met koffie en gebak)



Turnhout by night



Turnhout by night



Turnhout by night 2019

19 januari 2019

3660 ingeschreven deelnemers

673 voorinschrijving, 100 senioren, 50 CM

Vermoedelijk veel meer deelnemers

50% clubs, 50 % individuelen

Stijging NL deelnemers

Prachtig weer ☺

Diverse locaties en partners: Villa

MarieLouise, Natuurpunt Museum, kasteel, St

Jozefcollege, kerkhof Kwakkelstraat, enz.



Turnhout by night



Voorbereiding TBN 2019 (19 jan)
Twee lussen: kleine lus op O-W as, lange lus groene 

westzijde van de stad

Diverse partners/locaties: 

- Academie vaste partner geworden

- stadsontwikkelingsprojecten

- Daarnaast ifv route allerhande partnerschappen.

Spontane aanbiedingen:

Koren, harmonies, toneelgezelschappen, buurtwerken, enz.

En ook jongerengezelschap MIKS bvb.



Vaststellingen
-Aantal spontane aanbiedingen groeit, zowel om zelf te 

performen als om locatie open te stellen, straten of steegjes 

uit te lichten of zelf verhalen te vertellen van de buurt

- winnaar pluim van UNIZO in 2019, 2018 nominatie, dus ook 

vanuit ondernemers waardering voor dit evenement

-Fijne kennismaking met nieuwe of vernieuwde delen van 

de stad, stadsontwikkelingsprojecten

-Er ontstaan fijne kruisbestuivingen en ontmoetingen, die 

uitmonden in langere samenwerkingen



Reizen naar morgen



Kennismaking

- Wat zorgde ervoor dat je je hebt ingeschreven voor deze 

netwerkdag?

- Wat spreekt je het meeste aan in het verhaal van ‘reizen 

naar morgen’ dat je daarnet gehoord hebt?

- Kan je een voorbeeld geven uit je eigen werking/praktijk 

waarin het reizen naar morgen-verhaal al wordt 

toegepast?



Denkoefening
(1) Kan je een ervaring beschrijven van een activiteit of 

evenement waarin je een sterke verbondenheid voelde? 

Waar was je toen? Wie was er ook bij? Wat deed dat met 

jou? Wat maakte die verbondenheid net zo sterk?

(2) Stel dat je een activiteit of evenement zou kunnen 

opzetten waarin iedereen zich verbonden voelde met elkaar 

en de plek. Hoe zou deze activiteit uit je dromen er dan 

uitzien? Kan je van dit droombeeld samen met de leden 

van je groepje een tekening maken?



Denkoefening

Welke elementen, ingrediënten zijn belangrijk in de 

gekozen activiteit vanuit jouw rol als bezoeker, bewoner, 

ondernemer, de plek om te zorgen voor een positieve 

ervaring en verbondenheid?


