
Creatief Turnhout

Voor andere routes en inspiratie:

www.dezesvandekempen.be

https://www.dezesvandekempen.be


Creatief Turnhout

Turnhout

 13,9 km  23 locaties  2 uur 50 min.

Startpunt: Toerisme & UiT Turnhout

Openbaar vervoer: Station Turnhout

Parkeren: Indigo - Parking Turnova

Adressen op de route

De grafische industrie heeft al vroeg een stempel gedrukt op Turnhout met verschillende

drukkerijen en aanverwante bedrijven die zich in de stad vestigden. De meest bekende tak is

ongetwijfeld de speelkaartenindustrie, waarvan het Speelkaartenmuseum de beste illustratie is.

Vandaag is het grafisch DNA nog steeds sterk aanwezig in Turnhout. Rock Paper Pencil speelt

bijvoorbeeld op een innovatieve en creatieve wijze in op dat DNA. Zo zetten ze de grafiek in de

kijker door in te spelen op de strips en bordspellen.

De route start bij het Toerisme & UiT kantoor. Parkeren doe je dan ook best in Parking Turnova.

Welkom in Turnova!

Op deze nieuwe site, geopend in 2020, kan je wonen, werken en shoppen. Hier gaat nieuwbouw

hand in hand met onder meer de prachtige renovatie van Theater 1900. Met haar 40 winkels,

een viersterrenhotel met een 80-tal kamers, 250 wooneenheden, 2 restaurants en zelfs een

cocktailbar!

Je bent hier op de vroegere Brepols site, alweer een verwijzing naar de band die de grafische

industrie heeft met Turnhout. Het paradepaardje van dit nieuwe stukje Turnhout is de

indrukwekkende woontoren die ver boven de Turnhoutse skyline uitsteekt.

Aan het einde van Turnova kan je het atrium zien. Sla hier linksaf richting de stedelijke

academie die ook haar thuis heeft op deze bijzondere plek.

https://goo.gl/maps/nfAe5RwAYEUUZ9hD9
https://goo.gl/maps/7b2RwmRGaGrcMqot8
https://goo.gl/maps/DbUTSFMES8bC8h2h6
https://goo.gl/maps/nfAe5RwAYEUUZ9hD9
https://goo.gl/maps/DbUTSFMES8bC8h2h6


Julie All Fashion

Kursaalpoort 23, 2300 Turnhout

Julie ontvangt je graag in haar experience store. Ze streeft er naar om iedere vrouw te helpen

bij het uitkiezen van haar mooiste outfit. Dankzij een breed merken- en matenaanbod van 34

t.e.m. 48 moet dit zeker lukken. Elk seizoen opnieuw mag je van haar de mooiste

seizoenscollecties en in- en outdoor events blijven verwachten. Kom binnen, ze helpt je graag!

Charlotte en Willem lederwaren

Kursaalpoort 20, 2300 Turnhout

Unieke lederwaren met een hoge kwaliteit. Dat is Charlotte & Willem. Lederwaren mag je in de

breedste zin van het woord opvatten. Het aanbod is werkelijk fenomenaal. Lederen riemen,

paraplu’s, wollen en lederen handschoenen, hoeden en petten, portefeuilles, handtassen in

allerlei maten en modellen… Alles met een mooie prijs/kwaliteit-verhouding en vaak van

ambachtelijke makelij. Iedereen vindt er wel iets in zijn stijl en binnen ieder budget. Christel en

Kato helpen je met het vinden van de producten in uw smaak.

Wandeltip

Aan het einde van de Turnova winkelstraat kan je links via de gebouwen van de

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans wandelen richting Patersstraat.

Kidsloft Bvba

Patersstraat 8, 2300 Turnhout

Iets leuks of nuttigs kopen voor je aanstaande baby? Of voor je petekind of nichtje? Bij Kidsloft

slaag je altijd. De allerleukste conceptstore voor mommy's to-be, hippe baby's & stoere kids. Bij

Kidsloft kan je terecht om je te laten adviseren en inspireren. 800m² loft gevuld met alleen de

uniekste producten van meer dan 100 merken. Wil je niet ver lopen? Er is een privé parking

beschikbaar!

Campus multibrandstore

Patersstraat 52, 2300 Turnhout

Campus is dé dames winkel van Turnhout waar je een uitgebreide keuze hebt aan merken en

stijlen. Laat je kleden voor een feestelijke avond, een casual uitstap of mooie vrijetijds kledij.

Moeder en dochter staan klaar om jou te helpen naar geschikte trendy outfit waar jij je 100% in

voelt.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3229219%2C4.9510755&query_place_id=ChIJ3eBfWtOzxkcR1tM9uJlCWzE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3231117%2C4.951198&query_place_id=ChIJL3RDuGizxkcRDo-gppHbRh0
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3238782%2C4.9497834&query_place_id=ChIJ-VutStSzxkcRQPMT-rowd0I
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3257441%2C4.9497531&query_place_id=ChIJ0eTWk9WzxkcRIWZRnE-vDLE


Spelherberg de Kolonisten

Patersstraat 37, 2300 Turnhout

Spelcafé de Kolonisten. Ontmoeten, spelen, drinken en winkelen. Eigenaar Seb zet de deuren

open. Mensen mogen vrij binnenlopen en spellen uitproberen met een drankje erbij. Achteraan

de zaak vind je een grote spellen bibliotheek. Als ze iets gevonden hebben, kunnen ze dat direct

kopen. Vier dagen per week geopend tot middernacht. Game on!

Jackie's 2

Patersstraat 35, 2300 Turnhout

Linda ontvangt je in de leukste tweedehands -en outlet boutique in Turnhout en omgeving.

Ruim 150 m² aan leuke maar betaalbare kleding, schoenen, handtassen en accessoires van

hippe merken. Kom zoeken voor dat unieke item in je kledingkast. Via Instagram bekijk je alvast

de laatste aanwinsten van de collectie! 

Domus Casei

Patersstraat 17, 2300 Turnhout

Sinds jaar en dag verkoopt de familie Coster Kaas in Turnhout. Domus Casei is een echt

familiebedrijf met een aanbod van honderden soorten kazen en andere delicatessen. Dit zowel

om mee te nemen als om ter plaatse te consumeren. Voor de echte kaaskop. Ook hebben ze

hier heel erg veel keus in rauwmelkse kazen. Loop binnen en proef!

Stien boetiek

Leopoldstraat 17, 2300 Turnhout

Stien Boetiek is meer dan alleen een leuke boetiek. Dit is de Stien Boetiek familie waar je

helemaal jezelf mag zijn. Wij willen je inspireren en motiveren om je goed te voelen in je vel en

je te kleden voor jezelf! Dankzij de Ladies Nights en andere leuke evenementen brengen ze de

Stien Boetiek familie samen. Het startte allemaal met Stien, maar intussen nam Yana het stokje

over. Vraag haar gerust om advies!

Woodz Skateshop

Leopoldstraat 13, 2300 Turnhout

Core skateshop waar klantvriendelijkheid altijd op nummer één staat! Ontdek de nieuwste

decks van topmerken of scoor een longboard om mee te cruisen. Ook de laatste skate fashion

en toffe sneakers vindt je hier. Loop binnen en rijd naar buiten!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3249816%2C4.9494655&query_place_id=ChIJo2QwidWzxkcR5kEwpRCPZL8
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3249322%2C4.9494849&query_place_id=ChIJUQpuudWzxkcRZvs1wt3gY44
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3244073%2C4.9494821&query_place_id=ChIJL1TPdNSzxkcRs5dC3deQp0c
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3230751%2C4.9443458&query_place_id=ChIJTbggNCuyxkcRldVkLBOcOkM
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3229915%2C4.9444022&query_place_id=ChIJVQoFidWzxkcRJPY2Aa70dB0


Kooktijd

Leopoldstraat 8, 2300 Turnhout

Caroline ontvangt je in dé kook- en messenwinkel van Turnhout. Ondertussen meer dan 12 jaar

geleden maakte zij haar droom waar. Een eigen winkel, niet zomaar een winkel maar een échte

kookwinkel. Reeds als klein meisje was ze al gepassioneerd door koken en haar favoriete

leesvoer zijn nog steeds kookmagazines & kookboeken. En dat komt hier nog dagelijks van pas! 

Honger gekregen?

De Gasthuisstraat is de hoofdwinkelstraat van Turnhout waarin de meeste ketens zich

gevestigd hebben. In de omgeving van deze trekpleister kan je dan ook heel wat hippe

lunchzaken vinden. Aarzel dus niet om eens af te wijken!

Country Fashion

Gasthuisstraat 52, 2300 Turnhout

Wat begon als een kleine boetiek, groeide – dankzij een sterke voorliefde voor tevreden klanten

– uit tot een 280m² grote autoriteit in dames en herenmode. Het talentvol en ambitieus team

werd al bekroond met een award voor meest klantvriendelijke kledingzaak van het land!

deVille Fashion

Gasthuisstraat 39, 2300 Turnhout

Deze winkel wordt getypeerd door het samengaan van modern en klassiek. Van jeans tot

maatwerk kostuum. Die mix, gecombineerd met 1000m² winkelplezier en de gedegen

vakkennis van de veertien medewerkers, maken van deVille een unieke oase van kwaliteit en

exclusiviteit. Achter de winkel is ook een gratis parking beschikbaar.

Candy Factory

Gasthuisstraat 65, 2300 Turnhout

Candy Factory is een gespecialiseerde winkel in Amerikaans, Japans en ander geïmporteerd

snoep, snacks en dranken van over de hele wereld. Ze nemen je graag mee op reis langs de

meest spannende, populaire, lekkere en bijzondere snoep, snacks en drankjes die de wereld te

bieden heeft. Candy Factory is ontstaan vanuit een eigen nieuwsgierigheid, ervaringen en

passie voor buitenlands snoep! Opgericht in 2014 en nog elke dag in groei.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3226791%2C4.9449671&query_place_id=ChIJD6u1tdSzxkcRUnTK0OIWyOs
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.32245%2C4.9446017&query_place_id=ChIJ0fjhstSzxkcRRzOv6Ky_DQg
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.322295%2C4.944975&query_place_id=ChIJRcErstSzxkcR9ccAz-ShdcE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3223537%2C4.9435201&query_place_id=ChIJxXga_dSzxkcRmDX6vKIIAPA


Marcel Kids Shoes & Lifestyle

Renier Sniedersstraat 1, 2300 Turnhout

Een gespecialiseerde kinderschoenwinkel met net dat ietsje meer. Ontstaan vanuit een grote

passie voor kinderschoenen, voorliefde voor mode en vooral het belang voor de correcte groei

van kindervoetjes. Marcel werkt met de sterkste merken waarbij de kwaliteit, steun en

detailafwerking van de schoen centraal staan. Nathalie verwelkomt je met veel plezier om het

perfecte schoeisel voor jouw kind te selecteren.

Welkom op Le Bon!

De Le Bon site is een ander mooi voorbeeld van een stadsdeel waar op een heel succesvolle en

kwalitatief hoogstaande manier nieuw leven is ingeblazen. In dit gedeelte is resoluut voor

gezelligheid en rust gekozen en gaan winkelen, wonen en genieten perfect in elkaar over. Op

Le Bon vind je 14 winkels, 3 horecazaken en 23 appartementen terug. Een plek waar je een

mooie mix van winkels, hotspots om iets te gaan drinken en eten kan terugvinden en waar je in

een rustige, groene stadsoase kan wonen.

Studio Ellis - Flowers & Lifestyle

Victoriestraat 31/37, 2300 Turnhout

Studio Ellis is een flower & lifestyle store waar beleving centraal staat. Een verzameling van

dagverse bloemen, unieke planten, droogboeketten en interieuritems met een oog voor uniek

design. Ook geven ze hier regelmatig workshops waar je alle tips en tricks leert voor het

samenstellen van de  mooiste boeketten.

VITA. By #HeroOnSocks conceptstore

Victoriestraat 41, 2300 Turnhout

In VITA vind je onder meer kleding, planten, producten en meubels van lokale ondernemers.

Allerlei leuke dingen dus. Ook heeft het ondernemersduo 'de Wendy's' een voorliefde voor

duurzame producten. Zo maken ze  nieuwe sokken uit oude jeans. Dat is uitgegroeid tot Hero

on Socks. Elk paar is duurzaam en fair trade gemaakt. Kom langs en laat je verbazen door het

aanbod van VITA.-Conceptstore.!

Vrolijk Speelgoed

Victoriestraat 45, 2300 Turnhout

Vrolijk wil speelgoed aanbieden dat kinderen uitnodigt om zelf een verhaal te bedenken, zelf

een plan te maken; speelgoed dat blijft boeien met elke dag een ander verhaal. Goed

speelgoed hoeft niet duur of groot te zijn. Het moet de interesse wekken. Conny geeft je graag

advies en vertrekt daarbij steeds vanuit het kind en de eigen spelbehoefte. Houten speelgoed,

constructiespeelgoed, gezelschapsspellen, verkleedkledij, poppen, handpoppen en nog veel

meer!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3226863%2C4.9428935&query_place_id=ChIJH9pIaiuyxkcRfoLcTJ-karQ
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3215304%2C4.9433918&query_place_id=ChIJU0-gvQSxxkcRNXusD2FSXyQ
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3213117%2C4.9433908&query_place_id=ChIJ6XCcYDgHxEcRpPAZLxB6Aw4
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3212364%2C4.9433707&query_place_id=ChIJS9f4cdSzxkcRMcSOgW4zHts


Atelier Co-Pains Turnhout

Victoriestraat 49, 2300 Turnhout

Willem en Merel van Atelier Co-Pains verwelkomen je graag in Turnhout. Naast het assortiment

koffiekoeken, gebakjes, taarten en broodjes kan je achteraan in de zaak plaatsnemen voor een

lekkere koffie. Ze geven hier ook altijd iets extra bij de koffie zodat je het assortiment kan leren

kennen. Geen menukaart, je mag gewoon een gebakje kiezen!

Wandeltip

Over de parking van Le Bon via de Vianenstraat kom je onmiddellijk in de Korte

Gasthuisstraat.

Kontoer Turnhout

Korte Gasthuisstraat 42, 2300 Turnhout

Snuif de sfeer op bij het aanbod aan dagverse bereide gerechten en wisselende lekkernijen in

de foodshop, loop verder naar de tweedehands kleding boetiek die in een fris jasje is gestoken,

of kom tot rust op het gezellige en sfeervolle terras van bistro Kontoer. Is je ‘nieuwe’ broek te

lang of te breed? Laat ze meteen ter plaatse retoucheren. Kortom Kontoer, laat je verrassen!

Manhattan

Gasthuisstraat 8, 2300 Turnhout

Hilde en Sofie bieden een apart aanbod exclusieve collecties voor elk seizoen, hier ontdek je een

verfrissend assortiment nieuwe merken. Dameskleding met een persoonlijke touch. Vrouwen

mooi maken en laten stralen, dat is hier de uitdaging! Stel ze gerust eens op de proef.

Wandeltip

Via het Hofpoort steegje ga je naar het Hofpoortpark. Aan het einde van de steeg sla je linksaf in

de Driezenstraat waar je de stadslegende van Turnhout kan ontdekken!

Spot jij ook twee figuren in deze muurtekening?

Zo zie je zowel een kat als twee oudere vrouwen. De tekening werd gemaakt om een oude

stadslegende terug tot leven te brengen. Benieuwd naar het verhaal achter de tekening in de

Driezenstraat? Trek er dan een keertje op uit met één van onze gidsen en ontdek de

volksfiguren en legendes van Turnhout!

Loop door en ga linksaf de Herentalsstraat in richting Grote Markt.

Chocolatier Guy Pas

Herentalsstraat 16, 2300 Turnhout

Na meer dan 80 jaar staat chocolatier Pas in Turnhout nog altijd garant voor heerlijke kwaliteit.

Een begrip in heel de Kempen! Hou jij ook zoveel van chocolade? Dan waan je je hier in de

zevende hemel, da's zeker!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3211471%2C4.9433875&query_place_id=ChIJd9QBIF-zxkcRjYRMuhqiKTI
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.320343%2C4.9450634&query_place_id=ChIJWWQmRLyzxkcRsX6eC3S54Pc
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3224929%2C4.9472978&query_place_id=ChIJPazBi9SzxkcROWGAS9q3kTg
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.321733%2C4.9490169&query_place_id=ChIJoTl-c9SzxkcRXa0VON8o_Bc


Rimboe

Herentalsstraat 12, 2300 Turnhout

Katrien en Emma, moeder en dochter, openden in de Herentalsstraat in Turnhout een winkel in

kamerplanten en interieurdecoratie. Je vindt hier ook alles wat er bij hoort, van potten en

gieters tot kaarsjes en kaartjes. Emma gebruikte haar kennis om het interieur van Rimboe een

thuisgevoel te geven. Haar klanten staat ze graag bij met praktisch advies.

De Dis traiteur

Herentalsstraat 7, 2300 Turnhout

Maak kennis met lekkere, huisbereide en Italiaans geïnspireerde keuken. Fris, creatief en

ondertussen al bijna 15 jaar net dat tikkeltje anders. Naast deze delicatessen en traiteurswinkel

in het hart van Turnhout kan je ook rekenen op hun betrouwbare cateringservice. "We take care

of your appetite", elke dag opnieuw.

Verder Turnhout verkennen?

Op en rond de Grote Markt kan je tal van leuke koffiebars en restaurants vinden. Bewonder

daarna zeker ook nog even de Sint-Pieterskerk van binnen!

Je kan ook een bezoek brengen aan de Unesco Werelderfgoedsite het Begijnhof in de

Begijnenstraat.

Of combineer een bezoek aan het Fablab2300 met het Speelkaartenmuseum in de

Druivenstraat 18, en laat je inspireren door creatieve makers allerhande!

Turnhout. Een plek om nog zoveel te ontdekken!

Voor andere routes en inspiratie:

www.dezesvandekempen.be

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3217835%2C4.9489772&query_place_id=ChIJA7FsnJ2zxkcRV6ID-MZm8Gw
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.322052%2C4.9490822&query_place_id=ChIJ1WPpbdSzxkcRznPLMRLX1GM
https://www.dezesvandekempen.be

