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We situeren ons in de 12 de eeuw, twee kernen ontwikkelen zich afzonderlijk van elkaar en 
zullen zich nadien verbinden.

Het zuiden heeft de meest vruchtbare gronden die eerst ontgonnen werden, de lager gelegen 
percelen rond de Nethe waren zuurder en meer moerassig.

In 1182 confirmeerde de paus Lucius III de privilegiën en eigendommen van het kapittel van 
St. Waldetrudis te Bergen, waaronder hij expliciet de villam de Hernehals vermeldde. In 1193 
Herentals met zijn tienden zo in velden, waters als in de bossen behoort in zijn geheel toe aan 
het kapittel van de Bergense kanunnikesen. Krachtens charter van 1193 waren alle mannelijke 
terrarii bij jaarlijkse overkomst van de afvaardiging van het kapittel van Bergen, die traditioneel 
rond 1 oktober hun cijnzen kwam in ontvangst nemen, verplicht twee hennen en een bussel 
haver aan hun domaniale heersers te leveren. De lijfeigenen moesten jaarlijks hoofdgeld be-
talen: mannen 6 Antwerpse deniers en vrouwen 4 Antwerpse deniers. Voor gronden waarvan 
de cijns hoger was dan 7 deniers, was de eigenaar een niet nader bepaalde hoeveelheid linum 
(vlas) verschuldigd.

Als compensatie voor deze verplichtingen bekwam elke man die aan het kapittel cijns ver-
schuldigd was, bij vertrek van de delegatie brood en bier. Toch waren de verregaande toe-
gevingen van de domaniale heersers ( in vergelijking van de leengoed maatschappij op haar 
hoogtepunt) niet bij machte om de vrijheidsdrang en welvaartsdrift van hun onderzaten te 
stuiten.

De kapioenen van de vrijheid in Herentals= de burgeneses. Een nieuwe sociale orde ontstaan 
door de herleving van de handel. Burgenesis en mercator waren aanvankelijk synonieme be-
grippen.

Bij de groeiende handelstrafiek in de 11de en 12de eeuw bezat Herentals een gunstige geografi-
sche ligging om een voornaam handelscentrum te worden. Deze plaats lag immers centraal in 
het hertogdom Brabant op de kruising van twee landwegen( de baan Leuven-Friesland en de 
baan Antwerpen –Keulen) met een waterweg de kleine Nethe.

Redelijkerwijs mag aangenomen worden dat de wens naar meer veiligheid een van de voor-
naamste verzuchtingen van de handelaars en kooplieden is geweest. Ze haakten er naar een 
omwalling te mogen oprichten, niet alleen als bescherming en toevluchtsoord in tijd van 
gevaar, maar ook als exponent van hun vrijheid en macht. De bewoners van handelssteden 
in wording werden immers als vrije lieden beschouwd, zolang het bewijs van het tegendeel 
ontbrak.

Hierdoor kwam de burgerij, zowel met de belangen als met de denkwijze van een maatschap-
pij, die materieel door het grootgrondbezit en geestelijk door de kerk werd beheerst, in bot-
sing. 

Zoals elders namen de Herentalse burgers hun toevlucht tot hun grote feodale heer: de her-
tog van Brabant. Door het stichten van steden bekwamen de vorsten in ruil voor hun steun 
aan de burgers niet alleen fiscale voordelen, maar bovendien konden zij de omwalde oppida 
inschakelen in hun militair defensiesysteem. Geen vorst heeft in de geschiedenis van onze 
gewesten dergelijke situatie voor zich beter weten te benutten dan de Brabantse Hertog Hen-
drik I die door het oprichten van 25 steden in Brabant de bijnaam ‘stedenstichter’ ontving. Hij 
wilde Herentals, ter beveiliging van Antwerpen en de Kempen betrekken in de Noorderlijke 
verdedigingsgordel van zijn hertogdom.

Scène 1
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1 Le paige

De droom naar vrijheid …



Bruggenscène 

De belangrijke militaire functie van Herentals komt tot uiting in het privilegie dat de stad 
Herentals in 1420 ontving, het afbreken van de brug die te Bruystel  (tegenwoordig gehucht 
houtem te Kasterlee) over de Nete werd geslagen en in de bruggen –disputen die hieromtrent 
in de 14de/15de eeuw gevoerd werden.

Economisch gezien was de brug te Bruystel een gevoelige verkeersverbetering voor de Bra-
bantse vrachtvoerders vnl. die van Breda naar Diest. Keerzijde van de medaille was echter dat 
die Bruystel brug op aanzienlijke wijze de toegang tot Brabant voor vijandelijke legerbenden 
die uit het Noorden  of uit Limbug en het Luikse zouden aanrukken vergemakkelijkte. Vandaar 
het privilege. De brug te Bruystel werd afgebroken. Bij plannen ter heroprichting van de brug 
beriep Herentals zich telkens op dit privilege.

In een ‘minnelijk akkoord’ van oktober 1209 – een overeenkomst die men als de officiële stich-
ting van de stad Herentals laat doorgaan- legde de abdis van Bergen zich bij de feitelijke gang 
van zaken neer en deed ten einde haar bezittingen te  Herentals niet helemaal te verliezen 
nog verdere concessies aan de hertog. Alzo werd Hertog I officieel het recht toegekend om 
zijn nieuwe stad te omwallen en er eigen bestuurs-en-rechtenapparaat te ontwikkelen. Tevens 
bekwam hij een aanzienlijk gedeelte van de inkomsten van de gronden.

Bosontginning

In 1221 word gedreven door machtspolitiek een nieuwe regeling getroffen met betrekking tot 
het zg. grote woud. Twee derden van deze bossen zouden gekapt worden, de opbrengst ervan 
verkocht en in twee gelijke delen gedeeld. Daarna moest het gerooide gebied zo spoedig 
mogelijk in landbouwgronden worden omgezet en tegen erfcijns worden uitgegeven. Het res-
terende derde deel van het grote woud mocht niet gerooid worden om in de noodzakelijke 
houtbehoeften van de twee partijen te voorzien: het kapittel voor het bouwen en het herstel-
len van zijn huizen en molens, de hertog voor het oprichten van gebouwen of voor verster-
kingen en wallen.

Alle wegen leiden langs Herentals

Scène 2
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Scène 3

Deze vorm van volksgeloof bestond en bestaat nog op Kruisberg te Herentals. Sinds mensen-
heugenis begaven”zieke” personen zich naar de H.-Grafkapel. Om van hun koorts verlost te ge-
raken gingen zij driemaal al biddend rond die kapel en scheurden vervolgens een kousenband 
of een stuk uit hun hemd, ondergoed of uit hun kous. Zij bonden dit lapje stof aan de tralies 
van de H. Grafkapel of aan de voormalige ijzerenstaaf rond de kapel. 

Na de totale verwoesting van de kapel in 1944 bond men deze lintjes gedurende drie jaar uit-
sluitend aan de takken van de bomen en de struiken in de omgeving van de 14de statie. Nadat 
men op deze wijze zgn. de koorts had afgebonden moest de persoon in kwestie zonder om te 
zien naar huis hollen en onmiddellijk in zijn bed kruipen. ‘s Anderandaags was hij - natuurlijk 
omwille van zijn zweetkuur- genezen van de koorts!”

Volksdevotie
Afbinden van koorts …

3 Doorwandelscene
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Zoals de meeste oude Brabanste steden klimt de oorsprong van het middeleeuws ambachts-
wezen te Herentals op tot de 14de eeuw. Wanneer men vraagt naar de oorzaken die tot deze 
ambachtsvorming hebben geleid, dan dient een onderscheid gemaakt tussen de zgn. “drape-
rie-ambachten” (de ambachten der exportindustrie zoals de lakenwevers,de volders, de gerei-
ders e.a.m.) en de zgn. locale ambachten (de neringen die enkel in de plaatselijke behoeften 
voorzagen als de bakkers, de brouwers, de beenhouwers, de schoenmakers e.a.m.).

Naar analogie met andere Brabantse steden als Brussel, Leuven, Antwerpen, Lier e.a.m. mag 
aangenomen worden dat voor de vorming van de zgn. “draperie-ambachten” twee faktoren 
van beslissend belang zijn geweest. De eerste faktor betrof de aktie van de ambachtslieden 
zelf die, om de uitbuiting door de lakengilde tegen te gaan, naar een bundeling van onderlinge 
krachten hebben gestreefd. Op de tweede plaats heeft de overheid door haar organisato-
rische taak gedurende een bepaalde periode, wellicht ongewild, de ambachtsvorming in de 
hand gewerkt. Ten behoeve van de ontluikende 13de eeuwse steden hadden de Brabantse her-
togen in die diverse lokaliteiten een kleine lakenhalle, weeghuis, vleeshalle e.a.m. opgericht. 
Mits het betalen van een vergoeding mochten de burgers deze gebouwen gebruiken. Het is nu 
overduidelijk dat de hertogen, door de ambachtslieden op een dergelijke wijze rond een cen-
traal gebouw te organiseren, automatisch de ambachtsvorming zeer sterk hebben beïnvloed.
Bij de lokale ambachten bleef het initiatief van de ambachtslieden zelf meer op de achter-
grond. Zij waren economisch onafhankelijk en kenden over het algemeen het drukkend loon-
statuut van de draperie-ambachten niet. Het gevaar voor werkloosheid was voor hen ook 
minder acuut, omdat hun aantal aangepast was aan de plaatselijke behoeften. Het toezicht 
van de overheid greep daarentegen veel dieper in. De bijzonderste reden hiervoor was voor-
zeker wel het feit dat de lokale ambachten de voornaamste bevoorradingssectoren der stad 
vertegenwoordigden. Daarom achtte de overheid het als een plicht van algemeen belang de 
stedelijke ravitaillering te reglementeren en te organiseren. 

Achtereenvolgens ontvingen volgende lokale ambachten hun keurbrieven:
de bakkers (23 Januari 1360 n.st), de brouwers (23 juni 1381), de beenhouwers (7 november 1395), 
de kremers (20 april 1431), de schoenmakers en huidevetters (8 juni 1461), de kleermakers (20 
juni 1521) en de smeden (= smeden, ketel- en slootmakers) (18 december 1545).

De Ambachten

Scène 4
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‘k Werk bij de smid van’t stad
‘k hem een lève glek ’n rat
Lange doagen, veul lawijt, 
Niks as vuur en veulligheid
‘t is nen hètte stiel

 ‘k sleur mee’t aambeeld nò de stoof
Tot da’k dao henne val in d’ alkoof 
‘k slaop er oep nen       bussel stroewe
Awel merci,          Sint Eloeiwe!
‘t is nen hètte stiel

REFREIN:  ‘t Is nen hètte stiel, begot!
 ‘t Is nen hètte stiel, begot!
 Doa’s gen mellèk in m’n jat!
 Gene noagel oan m’n gat!
 ‘t Is nen hètte stiel!

Bij de wever is ’t òk zuur, 
‘k Klop nen dag van 20 uur
‘k Verdien aamper        mijne kost
Bij nen baas die         mij afrost
‘t is nen hètte stiel

Elleken dag zen ‘k steendood
Want zo’n spoel, da weegt glak’lood
Werken on het        weefgetouw,
‘k Zienekik ’s avens       bont en blauw
‘t is nen hètte stiel

REFREIN

Instrumentaal

Ik hem ook mijn polle vol
Mee het wassen van de wol
In de tobbe niks dan zaand
‘k Ston vol kloven oep m’n haand
‘t is nen hètte stiel

Ik hem genne rotten bal
Zwoegen in de lakenhal
Da is just veu nikske goe
‘k Verdien gennen halve soe
‘t is nen hètte stiel

REFREIN

Bij den bakker on de Poewert
Hemmekik vandoag gehoewerd
Harder werreke of oept stroat’
Ik bak nei al elke ploat!
‘t is nen hètte stiel

Iet verdiejele doet ’m noewet
‘k Krijg nog genne kruimel broewed
‘k Werk m’n eigen turreluurs
Veu m’n aavers en m’n bruurs
‘t is nen hètte stiel

REFREIN

En bij mij is ’t ook geen fiest,
‘k Zet de schoenen oep de liest
‘k Moet ze loewen, hiel den dag,
Rusten is iet da ni mag 
’t is nen hètte stiel

Oep ouw’blokken, hallef uitiejen
Wruutekik veu iederiejen
Zelle ’t koren, ikke ’t kaf,
Draojekik mijn botten af
‘t is nen hètte stiel

REFREIN

Instrumentaal

’s Morgens oem hallef drei
Is de nacht gedoan veu mij
Veu ne centiem oowat m’n bed
Bakken sleuren nò de Mèt
‘t is nen hètte stiel

Gè plezier, alliejen mò last
As ne kleinen braaversgast,
Mijne rug dieje hangt in frut
En m’n jeugd is nò den tut
‘t is nen hètte stiel

SAMEN TE ZINGEN EINDREFREIN 
 
’t Is misère overal, 
oep de Met of Lakenhal,
weinig sollen, veul armeuj,
slechte doagen, weinig geuj
Welle krijge noewet ons diejel,
Alle ‘t geld zit oep ’t kastiejel,
Lege maogen, zwette sniejew
’t Is de vloek van deezen eeujew
W’hemmen oept school niks geliejerd
’t is te hopen da’t nog kiejert
On os jeugd hemme niks gehad
Mo na weurt Hertals een stad
En we hemme hoop, begot
Joa we hemme hoop, begot
Damme oewet, oep zeek’ren dag
Oep de Met ston mè ne lach
Joa we hemme hoop,
Joa we hemme hoop,
Damme oewet, oep zeek’ren dag
Oep de Met ston mè ne lach

Joa we hemme…

Joa we hemme hoop!!!
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Musical Hertals 800 joar!
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NAcHTWAcHT

"De Nachtwacht" is een bende prettig gestoorde vrienden uit Herentals die sinds 
2003 hun muzikale talenten bundelen en reeds tientallen trouwmissen, recepties, 
barbecues en allerlei evenementen hebben opgevrolijkt met hun aanstekelijke akoes-
tische versies van covers uit de jaren 70 tot nu.

Een grote troef van "De Nachtwacht" is, naast een aanstekelijk speelse uitstraling, de 
natuurlijke blend van de stemmen van de twee leadzangers.

De band bestaat uit vier leden: Hans Rombouts (zang, percussie), Karel Leysen (akoes-
tische gitaar), Bert Geeraerts (zang, akoestische gitaar) & Jef Versmissen (percussie)  

Music maestro please!



18 19

GOUDEN SPONSER

GARAGE PEETERS NV
HERENTHOUTSEWEG 235

2200 HERENTALS
TEL 014 25.45.10

GOUDEN SPONSER

ZILVEREN SPONSERS

BRONZEN SPONSERS

ZILVEREN SPONSER



Sinte- Baven- dagh rond ontstaan van het volksfeest Roetaert (danscène)

Bij aankomst van de delegatie Kanunikessen werd jaarlijks op Sinte- Baven- dagh (1 okt) voor 
de schoolkinderen een jacht in miniatuurformaat georganiseerd. Dit volksspel bezat juridische 
ondergrond. Onder vorm van symbolische jachtpartij kwam immers op een spectaculaire wij-
ze tot uiting dat de hogere macht, de jacht en de visserij van Herentals, gedurende drie dagen 
van  St Michiels dagh ’s noenens (29 sept) tot 1 okt . aan het kapittel toebehoorde. De abt van 
Tongerlo diende voor deze miniatuurjacht het wild te leveren- waaronder een levend wild 
konijn-. Werd later de jacht op het konijn genoemd. De meier kondigde aan dat de hiernavol-
gende jacht geschiedde in naam van de juffrouwen van Bergen als blijk van hun ‘hogere macht’. 
Daarna ging de meier naar het midden van de markt waar de deelnemers zich in cirkelvorm 
hadden opgesteld .De een tegen de andere zaten de scholieren op hun knieën en wachtten 
op het signaal van de meier. Plots liet de meier het konijn los en de jongeren sprongen op om 
het te vangen.

Jacht op het konijn werd pas in 1941 Roetaert genoemd. Eenmaal werd er een opgevuld konijn 
als jachtbuit aangewend en per parachute van de transen van het Herentalse stadhuis te mid-
den van de kinderen neergelaten.

Eigenlijke betekenis van Routaert is vogel: een gaai of meerkol. Later had Routaert ook de be-
tekenis van feestelijke maaltijd. Volgens andere verklaringen zou de naam ook verband kunnen 
houden met de wassen of roeten kaarsen waarmede traditioneel het lokaal waar de feestelijke 
maaltijd plaatsgreep werd verlicht. Het kind dat er drie jaar na elkaar in slaagde het konijn  te 
vangen mocht mee aanzitten bij de Roetaert (feestmaaltijd van de meier)

Verhaal uit de uit de hand gelopen St. Remigius (30 sept) maaltijd en de maatregelen van 
hertogin Johanna om dit aan banden te leggen (maaltijdscène)

Tijdens driedaags verblijf van Bergense kapittel vonden er in de stad meerder maaltijden plaats.

Sinds 1193 was de meier verplicht aan de delegatie een maaltijd aan te bieden. Anderzijds 
diende het kapittel van Bergen twee maaltijden aan zijn vertegenwoordigers van Herentals 
te schenken. Later werd dit tot één maaltijd samengevoegd (bezuinigingen)De uitgaven van 
de St Remigiusmaaltijd bleven echter zienderogen stijgen. De gegadigden hadden het kunnen 
gedaan krijgen dat voortdurend het aantal gerechten weden verhoogd en  dat door een mis-
plaatst coöptatiesysteem de kring van uitverkorenen steeds werd vergroot.

Er ontstond een traditie waarbij het volstond dat één willekeurige gast, die over een bepaald 
gerecht niet tevreden was,het recht had van het kapittel voor het ganse gezelschap een nieu-
we maaltijd te eisen.

Hertogin Johanna vaardigde in 1390 op 23 febr.  een verordening uit waardoor het aantal deel-
nemers aan de maaltijd tot strikt  pers.  beperkt bleef. Enkel de schout, de pastoor, de meier 
en zeven schepenen werden “d’office” uitgenodigd. De schout mocht zelf de rest van het getal 
aanvullen.

Daarenboven werd er gesteld dat er slechts één schotel en één gerecht zou opgediend wor-
den. En wat de drank betreft zou er geen honingmede maar alleen bier en wijn geschonken 
worden.

Roetaert en 
St.-Remigius maaltijd

Scène 5
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IjSSAloN BAETEN
Koppelandstraat 26, HERENTALS

(vlakbij de grote markt)

Hier mogen 500 medewerkers hun ijsje gaan opsmullen !
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Beleg van de  stad Herentals tot twee maal toe vermeden

Bij het groot offensief van prins Hendrik ter verovering van de (Spaanse) Zuiderlijke Nederlan-
den was die Nederlandse bevelhebber met zijn uiterst slagvaardig leger tot voor de wallen van 
Herentals genaderd. Prins Hendrik hoopte blijkbaar de stad zonder slag of stoot in te nemen 
en daarom stuurde hij een trompetter vooruit om met de herentalse welth te onderhandelen 
omtrent de overgave van de stad. De afgezant werd echter wandelen gestuurd en wonder 
boven wonder gaf prins Hendrik zijn leger bevel te vertrekken. Twee jaar nadien na de inname 
van Breda vreesde men in Herentals dat er weer een beleg zou komen maar de stad werd weer 
gespaard. Men schreef dit toe aan de tussenkomst van de heilige St Waldetrudis wiens beeld 
men de stad had rondgedragen. Uit dankbaarheid voor de wonderbaarlijke redding werd er 
sindsdien een plechtige processie voor St Waldetrudis  ingericht op de tweede Sinxendag.

Beleg van de stad
verschijning St. Waldetrudis

Scène 6
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6 Bovenpoort
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met bijzondere dank aan Stad Herentals, het college van burgemeester en 
schepenen en al het stadspersoneel door hun actieve betrokkenheid om deze  
theaterwandeling mogelijk te maken. 

In het bijzonder Bie De Busser, Leen Evens , eerste schepen Ingrid Ryken en 
Burgemeester Jan Peeters 

ZILVEREN SPONSER



Music maestro please!
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ScoTcH 'N' SoDA

Scotch 'n' Soda is een jonge en eigenzinnige Belgische rock ‘n’ bluesband. Niet een 
"brainless", luide drieakkoordenrock-band, ook geen dertien in een dozijn bluesband. 
De roots van zanger-toetsenist Ilias Scotch liggen diep in de blues en boogiewoogie 
piano. Met zijn band slaagt hij er wonderwel in invloeden uit een zeer brede waai-
er van stijlen tot enkele gevarieerde sets rootsmuziek samen te brengen. De unieke 
sound van deze band zorgt ervoor dat hun eigentijdse interpretaties van klassiekers 
en traditionals maar steeds vaker ook eigen werk moeiteloos samengaan. Ilja De Neve 
(aka Ilias Scotch) is sinds vroeg in zijn jeugd begeesterd door oude rock 'n' roll, blues 
en boogie-woogiepiano. Ook vettige orgelsounds zijn helemaal zijn ding. Zijn carriere 
begon al op zijn 16 jaar bij Dirty Dogs. Ondertussen deed hij extra ervaring op met zijn 
eigen band: Milk, Cream and Alcohol. Later ging hij de jazztour op samen met Moe 
Bass en een wisselende schare interessante jazzmusici. De grootste troeven van deze 
doorwinterde muzikant en leader van de band zijn zijn uitgebreide kennis van oude 
blues en jazz in combinatie met zijn zeer open mind en brede smaak.
 
Muzikanten: 
Ilja De Neve: piano en zag
Gerrie De Waad: gitaar
Koen Van Peteghem: drums
Peter Roelofs: bas

www.scotchnsodamusic.com
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Rendabiliteit
door creativiteit

www.phobos.be

Marketing- en Ontwerpbureau Phobos verzorgt uw hele bedrijfscommunicatie, 
van logo tot website. Daarbij vertrekken we altijd van úw verhaal. We combin-
eren ontwerp, design, copywriting en materialen een krachtige marketingmix.



Plechtige aankomst van het reliekschrijn van de heilige Waldetrudis in Herentals

De Herentalse schepenen vroegen aan het kapittel van Bergen om een toezending van een 
reliek van hun patrones. Op 21 sept. 1685 opende de aartsbisschop van Kamerijk de relikwie-
kast en nam onder ’t linkeroog een gedeelte van het kaaksbeen weg. De aartsbisschop sloot 
dit overblijfsel van de heilige in een zilveren doos en verzegelde dit kostbare schrijn. Daarna 
werd de kanunnik van het kapittel en ridder Charles-Philippe naar Herentals gestuurd waar ze 
negen dagen later arriveerden. 

Ze werden door een grote menigte opgewacht. Begroeting door de pastoor en de schout. 
De zilverendoos werd geopend en het reliek werd aan het volk getoond. Ontvangstbewijs 
getekend. Daarna werden de kaarsen ontstoken en was er een  processie door de straten 
van Herentals. Straten versierd, schutters lieten musketten losbranden. De vier gilden waren 
aanwezig.

Stad en vrijheid
scheiding tussen kerk en staat

Scène 7
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Solo Koor 

 Herentals vrij  
 Stad en vrijheid

 Herentals vrij  
 Stad en vrijheid

Voor hertog en uit trots, 
gingen wij toen op pad 
Voor familie en volk 
stonden wij dan op wacht 

 Herentals vrij  
 Stad en vrijheid

Voor ons moeder de vrouw, 
moesten wij vrank op stap
Voor broeder en voor kind 
bescherming heel de nacht

Voor zuster, voor mijn vriend
Voor vrijheid, voor mijn stad
Het was het schoonste lief 
dat ik zo ooit aanbad

 Herentals vrij  
 Een droom vervult

Geluid van de beiaard Geluid van de beiaard
Verwarmt mijn hart als vuur Verwarmt mijn hart als vuur
Een droom vervult Een droom vervult

 He....
 Ren...
 Tals...
 Vrij...

 Herentals vrij 
 Een stad zo gul

 Herentals vrij 
 Een sterrennacht

 Herentals vrij 
 Die naar licht smacht

Ik kijk trots naar mijn stad
al achthonderd jaar 
bouwen wij de toekomst
elk uur  elke dag

Pracht van een stad  Pracht van een stad
Wat hoop vermag Wat hoop vermag

Herentals durf dromen Herentals durf dromen
Idealen boven  Idealen boven 

Wat moed vermag Wat moed vermag

Walm van vreemde paarden
bezweet en ongehoefd
Ruiken wij nu niet meer
Stedeling die nu weet

Van hout wapens maken
En van wapens bakens
Bakens van deze stad
Die ons de vrijheid bracht

 Herentals vrij  
 Een droom vervult

Bakens van deze stad Bakens van deze stad
Die ons de vrijheid bracht Die ons de vrijheid bracht

Een droom vervult Een droom vervult

Van hout wapens maken Van hout wapens maken
En van wapens bakens En van wapens bakens

Een droom vervult Een droom vervult

Bakens van deze stad Bakens van deze stad
Die ons de vrijheid bracht Die ons de vrijheid bracht

Een droom vervult Een droom vervult

Herentals vrij Herentals vrij
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ScèNe Le PAiGe

script  Versmissen Jef
regie Tom Pernet
techniek Hans Mens (JCI gheel-en-thals)
acteur Mark Lievens (hertog van brabant)

Werkten mee aan de scene als figurant
Janine Callbebaut, Lizette Marien, Fred van Goubergen, Marie Claire Goormans, David van 
Doninck, Jan Verherstraeten, Petra Leysen
dansers van dansschool Time out, Herentals

BRuGGeNSceNe eN VoLkSDeVoTie

regie  Matthias Bellens
techniek  Thomas Peeters
locatieverantwoordelijken Yannick Van Camp,Steven Loockx 

Werkten mee als figurant
Serge cambre, sabine verrydt, Seppe, Marie

De Dorpel vzw: Margareta Willems, Marina Van Aerschot, Marie-claire Vranckaert, Myriam 
Van Hespen, Carine Lievens

SceNe MuSicAL BeGiJNHof

lyrics zang  Koen Vervremd
tekst acteurs  Versmissen Jef
regie Hilde Gebruers
zang Kinderkoor Wanted onder leiding van Nancy Buyens
acteurs poortwachter Jef Verhulst, Van der Donck Lucien

kinderkoor Wanted
Adriaensen Amber, Bulckens Sofie, Decap Alexandra, Decap Anthony, Delafonteyne Aranka, 
Desmedt Nina, Goemans Joey, Garcia Sarah, Haest Marie, Heems Stefanie, Hemelaers Hanne, 
Hemelaers Hilde, Janssens Izaya, Maes Lissa, Mertens Valerie, Peeters Chelsea, Peeters Emma, 

De theaterwandeling 
werd mede mogelijk 
gemaakt door …

Peeters Jeroen, Sauviller Jens, Spiessens Silke, Spiessens Tim, Sproelants Leine, Thys, Lies  
(Figurante) met baby Mil, Valckx Marie-Fleur, Valckx Mariken, Van de Leest Chayenne, Van den 
Bossche Jana, Van den Bruel Laura, Van Goubergen Hannah, Van Goubergen Charlotte,, Van 
Springel Leen, Vangeel Zina, Verschueren Anke, Verschueren Imke, Verschueren Femke, Waege-
mans Kim, Willems Nette, Willems Polien

werkten ook mee: Sarah Garcia-Salvador, Anke Verschueren, Ymke Verschueren, Femke Ver-
schueren, Laura van den Bruel, Lies Thys

SceNe GRoTe MARkT

script  Versmissen Jef
aanleren dans Cindy Salaets, danscenter Shake Westerlo
concept dans Tina van Roy
regie  Tom Pernet
techniek Sven Van Eynde
beiaardier Koen van Assche
acteurs /actrices Ruth Veraghtert, Rik Rossenbacker, Benoit Kindt

dansers: danscenter Shake Westerlo, dansschool Time out Herentals
Tanie Kempenaers, Jana Jacops, Tessa van der auwera, Tanée Kempenaers, Neah Kempenaers
kim jacops, Ilaila, Nele Van Den Brande, Tesse Biesemans, Tinne Pelgroms, Oost Sien, Oost 
Sam, Aline van Thielen, Joni Aubroeck, Van de Water Lien, Lotte Smets, laura cobaut, valen-
tina cobaut, Tuur, elle malcorps

werkten mee als figurant: 
Astrid Kindt, Bo Peeters, Cato Leenders, Hans Kinoo, Christine van Tichelen, Daems Sonja, 
Tanja Aerts, Rita Beirinckx, Francine Beirinckx, Jef van Eccelpoel, Carry Totté

circusschool locorotondo: Lenthem Embrechts,Dimitri Embrechts,Beau-Jay Valgaeren, Kris 
Hoeylaerts
   
begeleiding publiek naar bovenpoort te paard: bavodravers, noorderwijk 

SceNe BoVeNPooRT

script  Jef Versmissen
regie  Bart Peeters
techniek Benny Lauwers
acteurs  Jelte Dijkstra, Geert Verbist (poortwachter)
trompetist Willems Michiel  (muziekacademie)
maagd Ellen Gorrens, Karen Gorren, Lien Drent 
 (circusschoollocorotondo) 
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GOUDEN SPONSER

3333

GOUDEN SPONSER
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Bloemen Bulckens-Beirinckx

De volledige inrichting van de tent van het volksfeest wordt 
verzorgd door bloemen en planten Bulckens –Beirinckx.



SceNe BoVeNkeRk

script  Jef Versmissen
regie Tom pernet
arrangement muziek Robert Verelst
techniek  Sven van eynde
solozangers  Dimitri Verhoeven, Ivan Vermeer
dirigente  Kaat van Bouwel

werkten mee als figurant: Jan Goris, Michel Vandermeiren, Nick Van Orshaegen,Nancy Ver-
bruggen  

koren 
St franciscuskoor Variant
Karin Neels, Blok Arlette, Bracq Francine,Dox Margot, Eyckmans Tilly, Garcia Salvador Sarah, 
Maes Jacinthe, Van den Bosch Julia, Van Dyck Carine, Versweyveld Els, Vleugels Jeannine, Bael-
de Michette, Baeyens Ann, Claes Jenny, Eyckmans Myriam, Geudens Chris, Neels Inge, Pauels 
Maria, Van den Poel Jo, De Cuyper Paul, Neels Willem, Sanders Jos, Vervoort Louis, Bes Gui-
do, Bouwen Gert,Maes Ludo, Schyvens Jos, Wierts Hans,Laureys Albert,Eyckmans Cathèrine, 
P.Paternoster Paul

de gagel 
Bal Marie-Jaenne, Bockx Godelieve, Bracq Francine, Carpentier Paula, Franssens Erna, Gooris 
Hilde, Hermans Maria, Lodewijckx Marie-Therese, Piepers Margriet, Van Den Heuvel Maria, Ver-
sweyveld Els, Wuyts Mia, Carnas Nini, Eelen Josèe, Janssens Chris, Meylemans Nicole, Peeters 
May, Stickens Mia, Teunis Maria, Timmermans Mariette, Van Robbroeck Pia, Vermeulen Gaby
Bockx Luc, Janssens Jos, Van den Langenbergh Rik, Van Melle Jaak, Vanlimbergen Herman, Ver-
cammen Jos, Versweyveld Jozef, Vetters Emiel, Vrindts Jos, Baum Louis, Jansens Louis, Schrey 
Jan, Van Der Donck Lucien, Van Kerkhoven Michel, Verboven Luc, Verstreyden Karl

canta libre 

St Waldetrudiskoor

Stedelijke muziekacademie herentals
Wim Moreau, Jan Bouly, Evelien Adriaensens, Femke Demuynck, Vincent Mertens, Hanne Lief-
soens, Ruben Henrard, Ilse Moubax†, Daphnè Veraart, Stephanie Veraart, Wouter Mangelschots
Cindy Remijsen, Senne Deboeure†, Geert Pauwels, Wesley Li, Kendra Van der Avoort, Dimitri 
Van den Schoor, Magda Verhaert, Peter Bosmans, Edwin Walsh, Bea De Sutter, Naomi Hen-
derieckx, Lore Hellemans, Elena Peeters, Karen Hellemans, Janna Verboven, Hannah Ruys Van 
Krunkelsven, Marnick Smeuninx, Nicole De Peuter, Amelie Mangelschots, Dorien Jooken, Elly 
Brouwers, Hélène Winandi, Sanne De Dekker, Louise Goos, Anneleen De Preter, Kato Van Peel, 
Kato Janssen, Tatjana Henderieckx, Tom Bries, Rita Goor

processie  kon. Aloude Sint-Sebastiaansgilde Herentals 
Berghmans Jan, Beutels Jeannine, Boeckx Ludo, Ceulemans Renè, Dankers Marc, Debloudts 
Guy, Dister Dominique, Frederickx Elie, Geerts Angèle, Gevenois Iris, Goossens Lieve, Jacobs Jet
Maes Jos, Melis Hilda, Michiels Maria, Moons Jo, Moons Paul, Muller Anneli, Remeysen Lies, 
Smet Gilberte, Van den Broeck Louis, Van den Eynden Frans, Van den Heuvel Gerda, Van Der 

Steen Gustaaf, Van Grieken Ferdi, Van Grieken Marie-Louise, Van Kerckhoven Yvonne, Vanoot-
eghem Hubert, Vercammen Marc, Janssens Leon en Janssens Fientje

processie St.-Ambr. Gierle 
Bernaerts Mina, Bollens Rosa, Clijmans Hilda, Driesen Magda, Eyskens Amelie, Eyskens Lou-
is, Gijsbrechts Marcel, Haneveer Corry, Hermans Gusta, Peeters Fien, Sneyders Bert, Stoffels 
Georges, Verlinden Jan, Verstrepen Jules, Vervloet Jeroen, Vervoort Jan, Vervoort Maria, Wils 
Jef, Wouters Lydia, Wouters Maria, Wynants Hector, Wynants Marcel

processie St.-Seb.Lille 
Smans Jos

VoLkSfeeST

belleman vrijdag jos schellens
belleman zaterdag Koen Cuyvers
security Yve Crols
 
cD| V Jongeren
Koen Kortleven, Elke Van Dyck, Mien Van Olmen

jci antwerpen 
Marino Finck, Julie Brant, Gert Joost, Kristel Nijskens, Katrin Derboven, Ivo Luts, Anita Van-
mechelen, Kristof Luts, Dorien Beckers,  Bruno Boets, Nellie Mombers

SP A 
3 personen

jci gheel en thals 
Serge Vrancken, Kevin Heylen, Johan Lintermans, Koen Van Lommel

jci Brussel  Ann Quetstroey

jci gent Tom de Coninck, Caroline Thoonen

jci gheel en thals Jan Beyens, Diederik Peeters, Frederik Peeters

oRGANiSeReND coMiTé Jci

commissiedirecteur Bart Peeters
vice directeurs Ann Van der Donck, Wim van Tichelen

subcommissies
medewerkers An Delen
time keeping Natacha Lornoy, Annick Quirrijnen
Set Erika De ketelaere
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sponsoring Ans Verlooy, Clio Zwinnen, Berenice Claes, 
 An Delen, Philippe Lornoy
coordinatie set, regie, techniek Thomas Nagels
catering Luc Schellekens
regie, script Carlo Van Tichelen
volksfeest Koen Cuyvers, Jan Louis De Bruyn
techniek Philippe Lornoy, Hans Mens, Alexander Herman
repetities Stefan VanLoy
Kostuums An Gebruers

Algemene taken
all-round assistenten Rene Van Vaerenbergh,freddy Aben
chauffeur shuttle busje Peter briers, Harry Delen 
   
fotografie 
koninklijke fotoclub Herentals: Luc Caerels, Maria Wellens,Davy Van Gestel
 
Set
Ren Van Vaerenbergh, Leen van Lommel, Scouts gidsen 2e Kempen

catering 
Wim Kindt

kassa/ onthaal
Cindy Horemans, Peter Coels, Sophie van Hoeck, Frederik Middernacht, Sarah Proot, Dries Ide, 
Ive Van Giel, Isabelle De Proost, Claire Perdaen, Jessica Postelmans, Hans Vandeneynden, Lieve 
Vandewater, Emma Liekens, Tine Verbeeck, Agnes Verbeeck, Isabelle De Proost

Begeleiding wandelgroepen
Cornelis Marie Josee, Peeters Denis, Meulemans Tilly, Annie Peeters, Roodhooft Stan, van Donick Rik

jci  antwerpen: Marino Finck, Julie Brant, Gert Joos, Kristel Nijskens, Katrin Derboven
 
vrijwilliger Schaliken: Jan Lambrechts, Margot Vandenbergh, Modest Andries 

kreatief vzw: Mariette Van De Ven, Maes Frans, man van Mariette

natuurgidsen+stadsgidsen+grijze partners: Yvonne Helsen, Eddy Brisé, papa van Adam, Greet 
Peeters, Dirk Aerts, Ria Van Orshaegen, Johan Peeters, Matthias Peeters, Laurence Peeters, Tim-
othy Peeters, Christine van Nueten, Yoni Van Dingenen, Elke Van der Donck, Marieke Kerse-
laers, Kris Van der Donck, Jef Calaerts, Maxime Lachy 

jci antwerpen aan de stroom: Ingrid Schepers, Brisé Adam, Goolaerts Hilde, Goolaerts Chris-
tine, raf wayaert, Josiane Maes, De Vel Andre, Fleerackers Martha, Lawaisse Greta
 
BRcc: Leen Janssens, Marc van Genechten, Herwig Callaerts, Ann Callaerts, May Vleugels, Eddy 
Verwimp, Johan Ceuppens, Paola Michiels, Fons Mertens, Marianne Haverans, Marc Tegenbos, 
Els Heylen, Marc Mertens, Dien Mertens, Wim van Hirtum, Jef Tegenbos, Simonne Hannes, Jo-
han Peeters, Matthias Peeters, Laurence Peeters, Timothy Peeters, Christine van Nueten, Yoni 
Van Dingenen, Ann Nuyens36

Met dank aan Gerechtsdeurwaarders kantoor Eric De Belder, Herentals
Voor de trekking van de verenigingentombola op 17 april.

Met dank aan alle handelaren die tombolaprijzen geschonken hebben.
 
Met dank aan UNIZO voor hun inzet en samenwerking in dit project.

Bron historische teksten: Herentals, 1969, J.M. Goris (Herentals) en Stadsbestuur 
van Herentals

VERwImP mARGARETA
Grote Markt 15, Herentals

CAfé DEN BEIAARD
Grote Markt 19, Herentals

BRIlCENTER
Zandstraat 24, Herentals

jESS & jIll
Fraikinstraat 21, Herentals

BoEkhANDEl BERT VAN SANDE
Fraikinstraat 37, Herentals

VERPooRTEN
Nederrij 119, Herentals

wEllENS womEN
Nederrij 94, Herentals

wEllENS mEN
Lichtaartseweg 2 / 1, Herentals

PERGAmENE
Belgiëlaan 8, Herentals

EEThuIS EGlANTIER
Bovenrij 75, Herentals

SChoENEN lABRo
Bovenrij 67 - 71, Herentals

kEy muSIC NV
Bovenrij 55, Herentals

mAyA
Stadspoortstraat 20, Herentals

DE CEuSTER
Bovenrij 52, Herentals

DASkAlIDèS
Bovenrij 64, Herentals

APoThEEk DE VolkSmAChT / 
ThuISzoRGwINkEl
Hofkwartier 5, Herentals
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Music maestro please!
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WWW.DecAP-HeReNTALS.Be

JCI staat voor junior Chamber International en is een internationale organisatie voor 
jonge leiders en ondernemers (tussen 18 en 40 jaar). JCI biedt aan jonge mensen de 
kans om hun leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef, medemenselijk-
heid en ondernemingszin te ontwikkelen.

jCI Gheel-en-Thals vzw is een lokale afdeling van JCI wereldwijd en is één van de 42 
lokale afdelingen in JCI Vlaanderen (1.400 leden).

Iedereen heeft behoefte aan waardering, de gelegenheid om zichzelf te ontdekken en 
zijn eigen grenzen te verleggen. JCI is de plaats waar dit alles mogelijk is. De toekomst 
is aan hen die zich creatief ontplooien door nieuwe dingen te durven ondernemen. JCI 
wil jou een plaats bieden om nieuwe vrienden te maken en impactvol te netwerken. 
Tenslotte is het ook een plek om recreatief en op sociaal vlak tot rust te komen onder 
gelijkgezinden.

Verder kan je je binnen JCI inzetten voor project- of commissiewerking. Je kan mee-
werken aan bestaande commissies of indien je een eigen commissie wil starten, kan 
je ook een commissie trekken en samen met andere geïnteresseerde mensen je 
project uitwerken.

JCI biedt een uitgebreid netwerk van mensen. Als lid krijg je jaarlijks een gids (JCI 
Netwerk), waar elk lid van JCI België met zijn coördinaten in staat. Verder zijn er het 
hele jaar door continu activiteiten, binnen je eigen kern, binnen je district, binnen 
Vlaanderen, op nationaal en internationaal niveau, waarbij elke netwerker in ons, 
altijd van harte welkom is.

Heb je het bovenstaande in je zitten of spreekt het je aan en ben je tussen 18 en 40 
jaar, dan is JCI iets voor jou. Wil je kennis maken met onze ledenvereniging, neem 
dan vrijblijvend contact en dan nodigen wij je uit voor ons eerstvolgende evenement.

Contact en andere info vind je op: 
- www.jcigheelenthals.be
- www.ikwilgroeien.be 39



overdonderd
door 8honderd…

gelukkige verjaardag!

Een sprong in jouw toekomst!


