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Casa N°7

Met een passie voor ijs en chocolade, biedt Chocolaterie PUUR een
uitgebreid aanbod van huisbereide producten. Op ambachtelijke manier
creëren we pralines, koekjes, ijs, ijsdesserten en andere zoetigheden.
Naast onze winkel in Turnhout hebben we ook nog een vestiging in Geel.

Vlakbij het centrum van de stad, midden in het historische begijnhof,
vind je Begijnhof 65. Je kunt er genieten van een heerlijke lunch, een
avondmaal of een drankje. De eigen kruidenlikeur, koffie en theemelanges zorgen voor nog meer genot.
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Als e-rook- en drankspeciaalzaak en espressobar vervullen we graag
de wensen van alle levensgenieters! De belangrijkste reden voor jou
om ons te bezoeken is dat wij alle trends op de voet volgen, voornamelijk trends rond sterkedranken als gin, rum, vodka en cocktails. Verder
volgen wij de trends rond rookwaren als de elektronische sigaret, sigaren of pijpen.
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Parklaan

Atlas Foods
In de eerste plaats is Atlas Foods een gezonde volkskeuken met gerechten uit de hele wereld. Biologische en lokaal geteelde producten
staan voorop en vertalen zich in een menu die regelmatig wijzigt. Ook
vegetarische (en in beperkte mate veganistische) gerechten behoren
tot de opties. Je geniet ter plaatse van de wereld op je bord of maakt
gebruik van de take away, de cateringservice of neemt deel aan een
kookworkshop (voor beperkte groepen).

Chili con carne
met gebakken rijst
of
vegetarische tajine
met couscous

De Weerelt Vis & Traiteur
De Weerelt Vis & Traiteur ademt de sfeer van een grootstedelijke luxehandelszaak. Zowat alles is homemade en de bereide maaltijden, de
meeneemgerechten, de snacks en de dagschotels getuigen van veel
creativiteit en passie.
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Casa N°7

Gin / Rum / Whisky
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Wij zijn een ambachtelijke chocolatier van de derde generatie en
bestaan bijna 80 jaar. Wij staan bekend voor onze uitstekende kwaliteit.
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Turnhouts Troefke
of ambachtelijke praline

rens

De Broodakker is een ambachtelijke brood- en banketbakkerij opgericht in 1992. Laurent Van Wetering en zijn team staan dagelijks paraat
om je van vers brood en overheerlijk gebak te voorzien.
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Op een steenworp van het Nationaal Museum van de Speelkaart vind je
bij Grand Café Chaos de elegante sfeer van de jaren dertig uit de vorige
eeuw. In het sierlijke decor geniet je van een uitgebreide selectie speciaalbieren, cocktails en mocktails.
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i Toerisme & UiT

Per teletijdmachine naar het Parijs van de jaren ‘30? In Turnhout kan
dat! Maak kennis met chocolaterie Bon-Bon ‘jour’ en Bed & Breakfast
Bon-Bon ‘nuit’.

Absint of ChocoWines
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PRAKTISCHE INFO

Proef van Turnhout tijdens de proevertjeswandeling.
Gewapend met een plattegrond en een bonnenboekje
stippel je zelf je eigen wandelroute uit.

Concept

Kies voor een standaard- of een luxeversie. Voor kinderen is er een aangepast aanbod. In de standaard- en de
kinderversie zitten acht proevertjes. In de luxewandeling zijn dat er tien.

Er is vooraf geen route uitgestippeld, je bepaalt dus zelf
hoe je wandelt en in welke volgorde je de proevertjes
neemt.

Op het plannetje staan de handelszaken met openingsuren aangeduid. Per zaak krijg je wat meer informatie en
het aangeboden proevertje.

Praktisch

• Koop bij Toerisme & UiT de bijhorende bonnenboekjes
Standaard: 15 euro
Luxe: 25 euro
Kinderen: 15 euro
• Maximaal twaalf personen per groep
• Vanaf zes personen reserveer je op voorhand bij
Toerisme & UiT
• De bonnen moeten niet op dezelfde dag opgebruikt
worden en zijn geldig tot 30 april 2021.

Op zaterdagnamiddag en zondag kun je de bonnen voor
de Proevertjeswandeling ook kopen bij:
• Bon Bon ‘Jour’ (zondag open van 10 tot 13 uur)
• Grand Café Chaos (zaterdag 13 tot 3 uur en zondag 13
tot 21 uur)

Toerisme & UiT, Grote Markt 44, 2300 Turnhout, 014 44 33 55, toerisme@turnhout.be, www.toerismeturnhout.be
Lange tijd deed het oude Steentje dienst als gevangenis en werd
het bewoond door de vorster, een politieman. Later was het gebouw een herberg, diende het als vredegerecht en was het de
zetel van het armbestuur. Op het einde was het zelfs een tijd het
kruitmagazijn van de burgerwacht. Het stadsbestuur kocht het erg
vervallen pand in 1902 en brak het twee jaar later af. Het nieuwe
Steentje werd in 1922 gebouwd door architect Van Ravestyn. Kijk
ook eens naar boven. In de gevel is nog het historische wapenschild van Turnhout te zien.

Toerismehuis ‘t Steentje

i

Pastoor Verschueren gaf de opdracht om een kerk te bouwen.
In 1903 werd de eerste steen van de huidige Heilig Hartkerk gelegd naar een ontwerp van architect P.J. Taeymans. De uitvoering
moest hij overlaten aan zijn zoon Jules. De werkzaamheden vorderden snel en in september 1906, toen pastoor Verschueren op
61-jarige leeftijd overleed, ontbrak enkel de vloer nog. De allereerste mis die in de nieuwe kerk werd opgedragen, was de begrafenis
van de eerste parochiepriester. In 1999 werd de kerk geklasseerd
als monument.

Heilig Hartkerk

9

Waar nu de watertoren staat, stond tot 1904 een schuur onder
oude olmenbomen. Dat was een restant van de Warande, het bos
dat bij het kasteel hoorde. Omdat er in die omgeving effectief water
werd gevonden, werd in 1902 een aanbesteding gedaan voor een
nieuw te bouwen watertoren. De bouw vorderde goed en op 19
juni 1904 kwamen kroonprins Albert en prinses Elisabeth de waterleiding inhuldigen. Op de toren is nog het historische wapenschild
van Turnhout te zien. De watertoren is intussen al vele jaren buiten gebruik en vervangen door moderne installaties. Maar in 2012
stond hij nog centraal als ‘vuurtoren’ voor Turnhout Cultuurstad
van Vlaanderen.

4

5
De plaats waar de Warande staat, maakte vroeger deel uit van de
kasteelwarande. Van 1875 tot 1975 was hier het Turnhouts ziekenhuis gevestigd. Daarna werd de Warande in twee fasen gebouwd
met op 27 december 1967 de eerste steenlegging. Vanaf toen is
het uitgegroeid tot de broedplaats van alles wat Turnhout cultureel
te bieden heeft. Als een van de grootste cultuurhuizen van Vlaanderen is de Warande een multifunctioneel ontmoetingshuis. Met
de schouwburg en de Kuub mikt het cultuurhuis vernieuwing en
internationale producties en zet het meer dan ooit in op jong talent.
Ook op zondagochtend heerst hier een gezellige drukte met de wekelijkse antiek- en curiosamarkt.

De Warande

Het Medisch Educatief Museum, kortweg Meduceum, vertelt de
rijke geschiedenis van de ziekenzorg. Maar ook de hele levensloop
en realisaties van Turnhouts ereburger en grootste Belg ooit, na
Pater Damiaan, dokter Paul Janssen. Ontdek het belang van die
wereldburger en zijn team in ontwikkeling en op farmaceutisch gebied. In de Kempen was dokter Janssen een geliefd werkgever die
samen met zijn team net geen 100 nieuwe medicijnen uitvond die
over de ganse wereld miljoenen mensenlevens redden. De evolutie van de zorg voor zieken wordt mooi in kaart gebracht door het
medisch materiaal dat gasthuiszuster Alena verzamelde tijdens
haar loopbaan in het Sint-Elisabethziekenhuis.

Meduceum

door de dienst ‘Monumenten en Landschappen’ bekroond met het
label ‘geklasseerd’. Het Museum van de Speelkaart vond er in 1969
onderdak, maar deed later een huizenruil met het Taxandriamuseum. Na een grondige restauratie in 1996 opende het zijn deuren.
Elke kamer van het museum wordt ‘bewoond’ door een historisch
personage. Maak kennis met alle gasten en laat hen vertellen over
de (ontstaans)geschiedenis van Turnhout en de Kempen in de
nieuwe vaste opstelling ‘Hotel Taxandria’.

Watertoren

VV.U. Paul Van Miert, Campus Blairon 200, Turnhout

wandeling

PROEVERTJES
in Turnhout

1
gevangenis, met onder andere een ‘diefput’ in de voorste toren.
In de Franse tijd verdwenen de adellijke families uit het kasteel
en was verval onvermijdelijk. Rond 1800 nam de Franse overheid
het gebouw terug in gebruik als rechtbank en als gevangenis voor
veroordeelden. In 1807 kocht Stad Turnhout het kasteel en verhuurde het aan het ministerie van Justitie. De provincie liet het
restaureren door architect Jules Taeymans nadat het in 1908 haar
eigendom werd. In 1936 werd het werk van Taeymans beloond
en werd het kasteel beschermd als monument. Daarna werd het
in 1975 eigendom van de staat. De Regie der Gebouwen leverde
grote inspanningen om het geheel in zijn oude luister te herstellen.
Daardoor verblijft de Turnhoutse rechtbank nu in een schitterend
historisch monument.

8

Nationaal
Museum van de Speelkaart
Turnhout is een centrum van de graﬁsche industrie met de speelkaart als bekendste product. Door in 1826 de eerste speelkaart te
drukken, was Brepols er de grondlegger van. Al snel volgden anderen zijn voorbeeld en waren er zeven fabriekjes. Die fuseerden
en vormden samen Carta Mundi. Tegenwoordig worden daar zo’n
700 000 spellen per dag gemaakt. Het museum toont de ontwikkeling die de speelkaart heeft gemaakt, maar ook de evolutie van de
productie van het kaartspel. Het beschikt daardoor over de belangrijkste verzameling speelkaarten uit Turnhout en de Nederlanden.
Bovendien heeft het een verzameling drukpersen en gereedschappen die volstrekt uniek zijn. Het bewijs daarvan is een stoommachine uit de negentiende eeuw.

2

Taxandriamuseum

10

Begijnhof
Het begijnhof werd voor het eerst in bronnen genoemd in
1340, maar is wellicht enkele tientallen jaren ouder. Op de
voormalige gronden van het kasteel kende dit pleinbegijnhof zijn ontstaan. In de achttiende eeuw huisden er zo’n 350 begijnen,
nadien nam hun aantal geleidelijk af. De laatste begijn, de Nederlandse Joanna de Boer, overleed in 2002. De pracht en praal van het
begijnhof blijft nog steeds overeind. Kijk maar naar gebouwen als de
Heilig Kruiskerk, de kapel van het Heilig Aanschijn, de pastorie en natuurlijk achteraan het Sint-Jansconvent waarin sinds 1953 het Begijnhofmuseum is ondergebracht. Daar vindt u de grootste verzameling
rond begijnen en begijnhoven ter wereld, een collectie waar Turnhout
trots op mag zijn. Ook de erkenning als werelderfgoed door UNESCO
is een troef. Zo heeft Turnhout zijn bescheiden plaats gekregen in de
wereldgeschiedenis.
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Sint-Pieterskerk
De kerk is gebouwd in baksteen, vroeger de enige verkrijgbare
grondstof in de streek. Het oudste deel, het onderste stuk van de
toren en onderdeel van een oudere kerk, dateert uit de dertiende
eeuw. Het koor met omgang en kranskapellen en de dwarsbeuk
werden in gotische stijl gebouwd in de tweede helft van de vijftiende
eeuw. De barokke vieringtoren is toegevoegd in 1633. Ook het interieur is zeker de moeite waard. De fraaie preekstoel werd gemaakt
door de Turnhoutse beeldhouwer H. Peeters-Divoort en in 1862 geplaatst. Het koorgestoelte is afkomstig uit de Priorij van Corsendonk.
In de vloer zijn talrijke grafzerken uit de achttiende eeuw bewaard
gebleven. De glasramen dateren allen uit de periode 1872-1945.
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Kasteel van
de hertogen van Brabant

Het majestueuze ‘Huis metten Thoren’ dateert uit het midden van
de zestiende eeuw en is daarmee, op het kasteel na, de oudst bewaard gebleven burgerwoning in de stad. In 1649 verbleef prinses Amalia van Solms er voor haar blijde intrede. Dat historische
feit toont meteen het belang van de woning aan. In 1952 kocht het
stadsbestuur de patriciërswoning. Zes jaar later wordt het gebouw

Toerisme & UiT, Grote Markt 44, 2300 Turnhout, 014 44 33 55, toerisme@turnhout.be, www.toerismeturnhout.be

Wellicht dateert het kasteel uit het begin van de dertiende eeuw.
Het fungeerde eeuwenlang als vesting of als jachtslot. Sinds
1796 is er een rechtbank gevestigd en was het ook steeds een

info

