
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!

Het dorphuis is er voor elke vereniging in Noorderwijk

Sinds 2009 beschikt Noorderwijk over een modern dorpshuis. Je kan er terecht voor vergaderingen, lezingen en
ook bepaalde diensten hebben er een vaste stek. Zo heeft de stedelijke bibliotheek hier een belangrijke afdeling.
Er worden ook muzieklessen gegeven. Alle info over het gebruik van de ter beschikking gestelde ruimtes vind je
terug op de website van het Schaliken of kan je telefonisch verkrijgen via het nummer 014/28 51 30.

Indien je een ruimte in het

dorpshuis wil gebruiken, vul je zo

volledig mogelijk het

reservatieformulier in en bezorgt

dit aan het Schaliken. Op basis

van het aanvraagformulier wordt

een gebruiksovereenkomst

opgesteld. Vervolgens betaal

je het gebruikstarief en de

waarborg. Herentalse organisaties

en verenigingen betalen voor de

zolder en computerklas 30 euro

per dag en voor de leeszaal 15

euro. De waarborg bedraagt 200

euro. Over het ophalen en

terugbrengen van de sleutel

worden de nodige afspraken

gemaakt.

Als vaste gebruiker van de

vergaderaccomodatie kan je een

gebruiksovereenkomst afsluiten,

geniet je van aangepaste tarieven

en beschik je over een sleutel.

KKomom buurtbuurtenen inin onsons dorpshuisdorpshuis

Ondernemen in je buurt

Daan optiek doet het met passie

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

Noorderwijk In Herentals leeft een bonte buurt

Buurtkrant Noorderwijk

In samenwerking met CD&V Herentals

Verantwoordelijke uitgever

Mia Snoeys-Hermans, Augustijnenlaan 52, Herentals



Er werd gefeest en alles
werd afgesloten met een historishe
stoet. Het verenigings- en
dorpsleven had hierdoor zulke
boost gekregen dat dit nu nog
altijd nazindert en de
gemeenschap drijvende houdt.

De inspanningen die door
toenmalig dorpspastoor EH
Burgers geleverd werden, kunnen
niet onder stoelen of banken
gestoken worden. Heel veel van zijn
ideeën geven het dorp nog altijd
zijn groei en bloei.

Het dorp is steeds bestuurd
geweest door plaatselijke politieke
partijen. De nationale partijen
hebben in dit dorp maar intrede
gedaan toen in 1976 Noorderwijk
samen met Morkhoven fusioneerde
met Herentals.

Vanuit Noorderwijk is er bij elke
verkiezing een sterke CVP ( nu
CD&V ) – delegatie naar het
stadhuis gestuurd en dat heeft
geen windeieren gelegd. Steeds
zijn er sterke Noorderwijkse iguren
afgevaardigd in het
schepencollege.

Door een sterk
gemeenschapsleven rond de
kerktoren, gemonitord door een
actieve Gemeenschapsraad, kan
het dorp ook prat gaan op de
langstlopende sportieve activiteit
uit de gemeente, die onder de
noemer Ronde van Noorderwijk,
het dorp elke zomer in de ban
houdt. Deze manifestatie is
volgend jaar aan zijn 40ste editie
toe en verleidt nog steeds jong en
oud.

De terugval van vrijwilligers slaat
ook in ons dorp toe, maar toch zijn
er nog voldoende mensen om niet
minder dan 70 verenigingen in
stand te houden.

EEN DORP VAN MEER DAN 1000 JAAR OUD

Noorderwijk is in de regio vooral

gekend omwille van zijn sterk

verenigingsleven.

Toen kort voor 1974 een

geschiedenisleraar in de

archieven van de Sint-

Baafsabdij te Gent een

document vond met de

vermelding van Noorderwijk in

974, was er niet veel nodig om

het dorp in rep en roer te zetten.

Feestelijk werd 1000 jaar dorp

en parochie gevierd.
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AAN DE
TOOG 200 Servais

kwam maar al te graag

naar Morkhoven voor een

gezellige babbel

15% 60% 25%

High Voltage is een jonge,

Noorderwijkse rock/popband

bestaande uit Klaas Leyssen(zang

en gitaar), Arthur Hermans(gitaar),

Daan Mertens(drum) en Ward

Druyts(bas). Ze hebben al enkele

eigen nummers maar spelen vooral

covers van groepen als Radiohead,

Greenday, Gorki, The Scabs ...

Ze zijn nog jong maar wel vol

ambitie en stonden al op de podia

van o.a. Parkrock in Herentals en

Imagine in Genk.

Jong talent moet alle kans krijgen.

Daarom nodigde CD&V deze

talentvolle jonge kerels uit 'aan de

toog' voor een spetterend optreden.

Vele aanwezig jongeren zagen dat

het goed was.

High Voltage, Jong muzikaal talent uit
Noorderwijk

MENSEN
UIT DE
BUURT

mensen genoten op deze

zonnige nazomerdag van een

Breugheltafel en een drankje

aan de toog



Stijn Van Rompaey nam van 25
juli tot 2 augustus deel aan de
Special Olympics World Games.
Stijn is lid van de Herentalse
Vennebowlers en hij
vertegenwoordigde België dan
ook in het bowling. Stijn bracht
maar liefst drie Olympische
medailles mee terug naar ons
dorp!

Met het Belgisch team en met de
duo’s won hij zilver, in de
individuele categorie behaalde
Stijn knap een bronze medaille.
Op vier augustus werd Stijn
hartelijk ontvangen bij zijn
thuiskomst uit Los Angeles door
buurtbewoners, vrienden, fanfare
en de gemeenschapsraad van
Noorderwijk!

Een bijzonder
kampioen in
Noorderwijk

Jong High
en oud genoten van de

heerlijke desserten en de

hemelse klanken van Airis

Voltage mocht in eigen

dorp optreden voor de vele

aanwezige jongeren

Samen met zijn collega Ghinka
van der Avoort uit Herentals
werden de beide kampioenen
ook gehuldigd door het
stadsbestuur in de Lakenhal.
Naast fervent bowler, is Stijn
een trouwe voetbalfan van s.c.
Lierse. Samen met zijn vrienden

Michel Bruynseels en Bert
Hooyberghs zijn ze lid van
Supportersclub Nodderwaak.
De sportieve prestaties van Stijn
verdienen echt ons applaus!

Proiciat en proost

De jonge ondernemer Daan
Vangramberen koos een paar
jaar geleden voor
Noorderwijk als uitvalsbasis
voor zijn nieuwe optiekzaak.
Op het eerste zicht lijkt dit
geen evidente keuze maar het
bleek wel een schot in de
roos.

Daan Optiek biedt met
succes aan Noorderwijk en
omstreken modieuze en
eigentijds brilmonturen, met
een persoonlijke service.

Daan bewijst dat met service
en kwaliteit er zeker plaats is
voor handelaars in
Noorderwijk.

Meer info:
www.daanoptiek.be
014/70 69 22

Ondernemen met
passie in en voor
Noorderwijk

Daan optiek
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
De Wilde 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 De Welkom- 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
De Wingerd- Molenstraat 4
Frituur De Statie - Molenstraat z/n

Schepen Mien Van Olmen

Plassendonk 13
0497/41 26 99

Schepen Jan Michielsen

Groenstraat 28
0468/18 00 33

Fractieleider Patrik De Cat

Kruisstraat 25
0496/23 65 00

Gemeenteraadslid Patrick Caers

Vuurdornstraat 24
0496/31 00 26

Bestuurslid Francois Leysen

Doornestraat 78
0479/89 58 16

CD&V luistert naar u
Uw aanspreekpunten
in Noorderwijk

In Herentals, Morkhoven en Noorderwijk worden

jaarlijks heel wat straatfeesten georganiseerd. Het

straatfeest van de wijk Processieweg/Kruisjespad in

Morkhoven bv. bestaat al sinds 1997, telkens de

laatste zaterdag van de maand augustus. Elk jaar

staat één thema centraal. De dag start met spelletjes

voor groot en klein. Na deze activiteiten wordt de

BBQ aangestoken en eindigt de dag 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

"De gezelligheid van dit boerendorp in combinatie met de
talrijke activiteiten die in en rond Noorderwijk worden
georganiseerd maakte onze keuze om in ons eigen dorp te
bouwen veel eenvoudiger."

Jeroen Smeyers en Joke Caers hebben elkaar leren kennen via een Noorderwijkse
jeugdbeweging waarvoor ze zich beiden met hart en ziel hebben ingezet. Vermits ze alle
twee Noorderwijkenaars zijn, willen ze van Noorderwijk hun huis en thuis maken.


