
Gratis fruit op
kamp dankzij
Landelijke
Raad

In het teken van de Dag van de Landbouw schonk de
Landelijke Raad 1,5 ton vers fruit aan alle Herentalse
jeugdverenigingen. Bijna 800 kinderen smulden
tijdens hun zomerkamp van deze lekkere gezonde
traktatie. Onze eigen chiro en KLJ genoten mee van
dit festijn.

Merci Landelijke Raad voor dit opmerkelijk initiatief!

Een heel bijzonder museum in Morkhoven

In Morkhoven is wel een heel opmerkelijk museum gevestigd. Het privé-museum Schedelhof werd opgericht in
1980 en bevat een zevenhonderdtal schedels van zoogdieren, vogels en reptielen uit alle werelddelen. Dit
schedelmuseum is gelegen achter het huis van de beheerder Ward Geldof in Bertheide 12. Je kan het museum
enkel op afspraak bezoeken.

Ons dorpshuis is er voor al

je vergaderingen, lezingen,

samenkomsten, … Alle informative

over de voorwaarden,

aanvraagprocedure, tarieven

vindt u terug op de website van

het Schaliken of telefonisch op

014/28 51 30.

Je vult het aanvraagformulier zo

volledig mogelijk in en bezorgt dit

aan het CC ‘t Schaliken. Als

Herentalse organisatie betaal

je 30 euro voor de polyvalente

ruimte met keuken, voor de grote

vergaderruimte 15 euro en voor de

Kleine vergaderruimte 10 euro. De

waarborg bedraagt 200 euro.

Als vaste gebruiker van de

vergaderaccomodatie geniet

je van aangepaste tarieven en

krijgt je een sleutel ter beschikking.

KKomom buurtbuurtenen inin onsons dorpshuisdorpshuis

Maak kennis met je buur(t)

De buurt is naast het gezin en vrienden de
dichtste plaats van betrokkenheid. Door
zorg te dragen voor elkaar en elkaars talent,
creër je een sterke en verbonden buurt.
CD&V gelooft in die betrokken samenleving
en organiseerde daarom recent een
buurtfeest in Morkhoven.

CD&V daagt je uit om te werken aan jouw
buurt! Laat zien dat jullie een hechte groep
zijn, zeg meer dan een "goedemorgen",
pronk eens met je buurvrouw, ... Kortom,
zorg ervoor dat mensen zich thuis voelen.

Mia Snoeys-Hermans, voorzitter CD&V
Morkhoven, Herentals, Noorderwijk

Morkhoven In Herentals leeft een bonte buurt

Buurtkrant Morkhoven

In samenwerking met CD&V Herentals

Verantwoordelijke uitgever

Mia Snoeys-Hermans, Augustijnenlaan 52, Herentals



Mensen die lid zijn van een BIN

worden geacht elke verdachte

handeling of misdrijf die je opmerkt,

te melden aan de 101-centrale. Deze

centrale verzendt dan via de telefoon

een bericht aan alle andere BIN-leden.

Bedoeling is dus de criminaliteit in te

perken en de veiligheid van de

inwoners te verbeteren.

Een BIN is geen groepering van

mensen die toezichtrondes of

patrouilles uitvoeren. Sociale controle

en preventie zijn de basisgedachten

achter dit samenwerkingsverband.

Deelname is gratis en vrijblijvend.

In juni vorig jaar is dan het bestaande

BIN uitgebreid met alle resterende

straten.Vanaf toen is de naam

veranderd naar BIN Morkhoven.

Op dit moment telt het BIN 190

aangesloten huizen/gezinnen

waarmee we de grootste zijn binnen

de hele politiezone Neteland. Ook

hebben we al ruim een jaar een eigen

Facebookpagina met intussen al 140

leden.

Veel van onze leden hebben al

bevestigd dat ze oplettender en

bewuster zijn geworden rond

veiligheid. Ook wordt er veel sneller

gereageerd als er verdachte zaken

gebeuren, zoals nummerplaten

noteren van verdachte voertuigen.

Buiten de telefonische oproep door de

politie, wordt alle info nog verzonden

via mail

of brief naar de leden. Op de

Facebookpagina komt ook alles nog

eens terug zodat onmiddellijk zo veel

mogelijk mensen op de hoogte zijn.

Ook heeft het BIN al een eerste succes

geboekt vorig jaar. Een van de leden

heeft een gestolen kraan

teruggevonden tijdens een wandeling

in het bos en die kon aan de eigenaar

worden terug bezorgd.Al de mensen

die graag meer info willen over de

werking van het BIN of willen

aansluiten, kunnen dat steeds doen

door contact op te nemen met:

Stefan Van den Eynden

0476/897 849

Korte Akker 8

stancezo@pandora.be

BUURTINFORMATIENETWERK MORKHOVEN

In 2013 werd in Morkhoven een

BIN opgericht. Het BIN is een

samenwerking tussen de

buurtbewoners en de lokale

politie, dat informatie-

uitwisseling in een

verwittigingssysteem vastlegt.

We vroegen toelichting aan

Stefan, de verantwoordelijke

voor dit netwerk in Morkhoven.

2020 SEPTEMBERSEPTEMBER

20152015

AAN DE
TOOG 200 Servais

mensen genoten op
deze zonnige
nazomerdag van een
Breugheltafel en een
drankje aan de toog

kwam maar al te graag
naar Morkhoven voor
een gezellige babbel

15% 60% 25%

Airis, of Laura Van den Bruel werd op

vijftienjarige leeftijd ontdekt tijdens

de Joepie Talent Booth. Zo kreeg ze

de kans haar eerste single

“wonderful” op te nemen. In mei

2012 vertegenwoordigde Airis ons

land op het Eurovisiesongfestival en

bracht ze haar eerste album uit..

Nu staat Airis er weer! Ze is

ondertussen 20 jaar en is een

andere weg ingeslagen. Haar

nieuwe single Heartbreaker is

helemaal mee met de tijd.

Jong talent moet alle kans krijgen.

Daarom nodigde CD&V haar uit voor

een optreden 'aan de toog' op 20

september jongstleden.

Airis, Jong muzikaal talent uit Morkhoven

MENSEN
UIT DE
BUURT



Onlangs verscheen in Citta Kempen dit

opmerkelijk verhaal. We vonden het

verhaal zulke warmte uistralen, dat we

graag deze bijzondere mensen in de

kijker zetten. Morkhovenaar Marc en zoon

Jeno sporen elke zaterdag van Herentals

naar Antwerpen. Ze nemen steeds de

rode trein, nooit een andere. Ook altijd

de trein die op het half uur in Herentals

passeert, nooit die van zeven voor het

uur. Rituelen zijn heel belangrijk voor

Jeno, Jeno is immers een jongen van 10

met autisme.

De reis is steeds belangrijker dan de

bestemming, die niet verder reikt dan het

Centraal Station in Antwerpen.

Onderweg is het dolle pret, telkens er uit

de tegengestelde richting een trein

passeert, juichen beide van plezier.

Het Centraal Station is één grote

binnenspeeltuin voor Jeno. Wel een uur

kan hij de roltrappen op en af gaan. Tot

de volgende trein komt. Jeno klampt zicht

steeds met beide handen aan de

leuningen vast, hij staat immers niet zo

stabiel. Wie wil passeren zal even moeten

wachten.

Met meneer
konijn de trein op

Elke zaterdag spoort Jeno met papa

Marc en meneer konijn naar Antwerpen-

centraal om er een uurtje de roltrappen

op en neer te gaan. Een hartverwarmend

verhaal.

Airis Jong
kwam haar nieuwe

nummers voorstellen

en oud genoten van

de heerlijke desserten

of de rockmuziek van

High Voltage

Heel wat treinpersoneel kent Jeno ondertussen al. In het station van

Herentals kreeg hij al een keer een oude pet en een luitje van een

stationschef. Soms krijgt Marc nog wel andere verrassingen aangeboden.

Hier moet hij vaak voor passen. Jeno houdt van routine en zou bv. een

bezoek achter de schermen keer op keer verwachten.

Wanneer de TGV aankomt, wil Jeno steeds

even pauzeren. Die wil hij immers zien

aankomen en vertrekken. Jeno laat de

hand van papa geen seconde los. Ook

Marc mag de hand van Jeno niet loslaten.

Jeno kent immers geen gevaren. Voor je

het weet zit hij op de sporen. Elke reis

neemt Marc een Selie en maakt hij een

impje. Die plaatst hij dan op z'n

Facebook-account. Jeno kan uren naar die

ilmpjes kijken. Of hij zoekt op Youtube

andere ilmpjes van roltrappen.

Marc is in z'n vrije tijd ook DJ. Het aantal

feestjes waarop hij plaatjes draait heeft hij

aardig teruggeschroefd om voor Jeno en

meneer konijn te kunnen zorgen.

H outhandel luyten is een

gevestigde waarde in ons

Morkhoven. Al bijna 100 jaar

kiest de familie Luyten

doelbewust voor haar passie:

verantwoord bedrijfsvoeren,

evolueren en groeien met een

warm hart voor haar

produkten, voor de klanten,

voor haar werknemers én

voor Morkhoven. Door de

ondersteuning van enkele

sociale projecten, wil het

bedrijf bovendien echt iets

betekenen voor de ganse

samenleving.

Opnieuw is Houthandel

Luyten er in geslaagd om de

bedrijfssite uit te breiden met

een gebouw met een ware

identiteit, een gebouw dat

warmte en vertrouwen

uitstraalt. Een echte

meerwaarde voor de site,

maar ook een echte troef

voor Morkhoven.

Dank ook voor de zorg voor

werkgelegenheid in ons dorp,

dank om Morkhoven mee op

de kaart te zetten!

Ondernemen met
passie in en voor
Morkhoven

Houthandel Luyten
in de kijker



Een
wijngaard
tussen Noorderwijk en

Morkhoven

In de landelijke omgeving van

Noorderwijk, op de grens met

Morkhoven, is één van de twee

wijngaarden van Het Eiken Vat

gelegen. De eerste planten

werden er gezet in 1990. Gust

Bertels uit de Drie Eikenstraat

plantte deze wijngaarden op en

onderhoudt ze sindsdien met de

nodige passie. Hij verdiepte zich in

de kunst van het wijn maken en zijn

gedrevenheid en inzet leidden tot

“Het Eiken Vat”. Doorheen de jaren

heeft het verbouwen van

verschillende soorten druiven

gezorgd voor het ontstaan van een

grote verscheidenheid aan wijnen.

Het Eiken Vat biedt dan ook

meerder witte wijnen, één rosé en

drie rode wijnen aan.

Inzet en gedrevenheid verdienen

een pluim. Je kon deze wijnen

daarom onlangs proeven 'Aan de

toog' .

Lekkers in de buurt

IJskreem d'Hessels Hof - Broekhoven 7/1
DeWilde Vespers - Herenthoutseweg 249
't Hulsenhof - Hulseinde 21
Café duivenlokaal -Morkhovenseweg 121
Bon Appetit -Morkhovenseweg 123
Café Berkemus -Morkhovenseweg 153
De Schuur - Pastoorsbos 35
't Koiehuisje - Ring 6
Cheff Kebab - Ring 8
Café sporthal - Ring 9a
Frituur Nodderweik - Ring 10
Da Luca - Ring 18
Café DeWelkom - Ring 20
Café Parochiecentrum - Ring 27
Café Sportwereld - Ring 41
Frituur De Ring - Ring 46
New China - Ring 86
Frituur Maggy - Servaas Daemsstraat 1
Daemshof - Servaas Daemsstraat 31
Zuiderhuis - Servaas Daemsstraat 45
Frituur Zandkapel - Voortkapelseweg 31
Witbos - Witbos z/n
IJskreem IJskoetje -Wouwerken 4
Café Den Bolle -Molenstraat 13
Café De snelle duif - Streepstraat 15
Café Zucht naar Kunst -Molenstraat 12
DeWingerd - Molenstraat 4
Frituur De Statie -Molenstraat z/n

Schepen Fons Michiels

Bertheide 3
0475/56 10 32

Gemeenteraadslid Ludo Van den

Broeck

Schransstraat 9
0474/43 61 59

OCMW-raadslid Marleen Diels

Broekhoven 29
014/26 12 25

Bestuurslid Roald

Deckers

Kruisjespad 2
0479/69 71 83

CD&V luistert naar u
Uw aanspreekpunten
in Morkhoven

In Morkhoven worden jaarlijks heel wat straatfeesten

georganiseerd. Het straatfeest van de wijk

Processieweg/Kruisjespad bestaat al sinds 1997,

telkens de laatste zaterdag van de maand

augustus. Elk jaar staat één thema centraal, waarbij

elk gezin zich maximaal inleeft. De dag start met

spelletjes voor groot en klein. Na deze activiteiten

wordt de BBQ aangestoken. De dag wordt vervolgens

steeds afgesloten op de dansvloer. Het stadsbestuur

stimuleert de organisatie van straatfeesten met een

premie van 50 euro. Verder kan je bij de stad terecht

voor het uitlenen van heel wat materiaal (stoelen,

tafels, herbruikbare bekers, …). Je kan ook je straat

tijdelijk verkeersvrij laten maken.

Organiseer een straatfeest

i

Worstelaar Aphonse Steurs kreeg in mei een gepaste hulde. Deze Morkhovenaar behaalde 100 jaar geleden

zijn eerste wereldtitel, vele titels zouden nog volgen. Heel onze buurt vierde mee.


