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Burgemeester Bert Moyaers (sp.a)
Algemene administratie | Financiën | Justitie | Politie | Brandweer
Privaat patrimonium | Personeel | Erediensten 

Schopstraat 58 - 3540 Herk-de-Stad 
☎ 013 29 49 33 | 0498 46 24 09 @ bert.moyaers@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak

1ste Schepen Mark Vanleeuw (Open Vld)
Openbare Werken | Onderhoud | Mobiliteit & Verkeer | Uitleendienst
Land-& tuinbouw | Communicatie & Inspraak

Lepelstraat 25 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad 
☎ 013 55 59 09 | 0475 59 06 46 @ mark.vanleeuw@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak

2de Schepen Marijke Berden (CD&V)
Woonbeleid | Sociale zaken | Waterlopen  
Toerisme en Burgerlijke stand & Bevolking

Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad 
☎ 013 55 18 06 | 0496 40 48 21 @ marijke.berden@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak

3de Schepen Gert Vandersmissen (Open Vld)
Sport | Bibliotheek
Lokale economie (m.i.v. tewerkstelling)

Gulkerveldstraat 6 - 3540 Herk-de-Stad
☎ 0496 42 41 31 @ gert.vandersmissen@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak

4de Schepen Guido Ector (sp.a) 
Jeugd | Leefmilieu | Dierenwelzijn
Onderwijs | Internationale samenwerking 

Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad
☎ 013 55 39 21 | 0495 58 15 39 @ guido.ector@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak

5de Schepen Bart Gruyters (CD&V) 
Voorzitter bijzonder comité voor sociale dienst 
Cultuur (m.i.v. erfgoed) | Ruimtelijke Ordening 

Vanarenberglaan 13 - 3540 Herk-de-Stad
☎ 0476 94 02 83 @ bart.gruyters@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak

Algemeen Directeur Nathalie Creten
☎ 013 38 03 11  013 55 23 33 @ nathalie.creten@herk-de-stad.be

Gemeentehuis
Pikkeleerstraat 14
☎ 013 38 03 10
@ info@herk-de-stad.be
Openingsuren:
ma: 14-19.30 uur
di-vrij: 9-12 uur
Burgerzaken: wo: 13.30 tot 16 uur
Wij werken op afspraak.

Technische Dienst - Uitvoering
Gemeentelijke Werkplaats
Industrieweg 1098
☎ 013 38 03 33
@ td@herk-de-stad.be

Dienst Jeugd
Ridderstraat 6
☎ 013 77 51 04
@ jeugd@herk-de-stad.be

De Speeldoos
kantooradres: Trompetplein 2
☎ 013 55 41 81
@ despeeldoos@herk-de-stad.be

Dienstencentrum De Cirkel
Diestsesteenweg 18
☎ 013 52 26 64
@ decirkel@herk-de-stad.be

Sportcentrum Herkules
Ursulinenstraat 1 bus 1
☎ 013 55 25 95
@ sportdienst@herk-de-stad.be

De Markthallen
Markt 2
☎ 013 35 99 50
@ de.markthallen@herk-de-stad.be

Bibliotheek
Zoutbrugstraat 1
☎ 013 55 39 01
@ bibliotheek@herk-de-stad.be

OCMW-Sociaal Huis
Dokter Vanweddingenlaan 21
☎ 013 78 09 40
@ ocmw@herk-de-stad.be
Wij werken op afspraak.

Toerisme Herk-de-Stad
Pikkeleerstraat 14
☎ 013 55 38 11
@ toerisme.herk-de-stad.be@scarlet.be

OnZE DiEnSTEn 

COLOFOn
Redactie
Maarten Snoeks, dienst Communicatie 
i.s.m. de gemeentelijke diensten.  

Lay-out
Piet De Pessemier, dienst Communicatie

Redactieadres
Pikkeleerstraat 14 | 3540 Herk-de-Stad  
☎ 013 38 03 05 @ info@herk-de-stad.be

Veranwoordelijke uitgever
College van Burgemeester en Schepenen  
Pikkeleerstraat 14 | 3540 Herk-de-Stad

www.herk-de-stad.be

GEmEEnTEBESTuuR

voorzitter gemeenteraad Lore Michiels (CD&V) 

Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad
☎ 0472 95 44 59 @ lore.michiels@herk-de-stad.be

enkel open op afspraak
www.herk-de-stad.be/afspraak-maken

Vergeet je mondmasker 
niet mee te nemen.

Voor het afhalen en kopen
van vuilniszakken is geen 

afspraak nodig.

/ 2



VOORWOORD Up To Date

In dit nummer

Herk in beeld //04
Herkenaar in de kijker //05
Uitgelicht //06-09
Prikbord //10
Milieu //11-12
Lokale helden gezocht //13
Schulensmeer //14

Uit in Herk-de-Stad
Erfgoeddag //16
De Bib //17
Sport //18
Jeugd //19
Erfgoed //20-21
Uitpas //22-23

De voorbije weken rolden we samen met de eerstelijnszone en 
de gemeenten Alken, Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven onze 
vaccinatiecampagne uit. De bewoners van de woonzorgcentra 
kregen als eerste hun prik. De voorbije weken was het de beurt aan 
de 65-plussers. Als alles volgens schema verliep, hebben nu alle 
65-plussers hun eerste prik ontvangen. 

Indien er voldoende vaccins voorradig zijn, worden vanaf nu de 
kwetsbare groepen en de andere leeftijdscategorieën gevaccineerd. Zo 
wordt de druk op onze zorg telkens weer iets kleiner en kunnen we 
ons wat meer permitteren. De herneming van het normale leven hangt 
immers samen met de vaccinatiecampagne. We moeten ons allemaal 
laten vaccineren. Alleen als ons lichaam gewapend is met antistoffen 
die het vaccin aanmaakt, kunnen we samen het beest verslaan. Elke 
nieuwe prik geeft ons weer wat meer hoop. Hoop op het hernemen van 
het gewone leven, waar we allemaal zo naar uitkijken.

Ons leven speelt zich intussen weer meer en meer buiten af. Buiten 
is het risico op een coronasmetting veel kleiner dan binnen. Zo wordt 
slechts vijf tot tien procent van de geregistreerde besmettingen buiten 
opgelopen. Door buiten meer toe te laten, kunnen we alle maatregelen 
ook langer volhouden. Buiten is het veiliger en verantwoord.

Spreek dus buiten met vrienden en familie af. Neem hen bijvoorbeeld 
mee op ontdekking in eigen streek met een mooie fiets- of wandeltocht. 
Spring zeker eens binnen bij onze toeristische dienst voor een leuke 
wandel- of fietstip met het hele gezin. 

Het is de ideale periode van het jaar om te fietsen of te wandelen. De 
natuur ziet ondertussen mooi lentegroen en de eerste zonnestralen 
doen ons verlangen naar meer. De zomer is in aantocht! Hopelijk zien 
we dan veel bijen in Herk-de-Stad. Het gaat al een tijd niet zo goed met 
deze belangrijke insecten die zorgen voor bestuiving van de planten. 
En daar willen we als gemeente iets aan doen. Daarom schenken 
we op Moederdag (zondag 9 mei) 500 moeders via de deelnemende 
handelszaken een zakje vol kleurrijke bloemenzaadjes. Zij verdienen 
voor hun inzet een bloemetje! Maar de natuur verdient dat ook. Door de 
bloemen te zaaien help je de natuur een handje. Bezorg ons na enkele 
weken zeker een foto van je prachtige bloementuin!

Mark Vanleeuw              Bart Gruyters         Bert Moyaers             
1ste schepen              voorzitter BCSD                      burgemeester

Kerkhof Herk Centrum 
ecologischer ingericht

De arbeiders van de technische 
dienst hebben afgelopen winter 
gewerkt aan de vergroening en 
vernieuwing van het kerkhof in 
Herk Centrum. Het kerkhof is nu 
ecologischer en onderhoudsarm 
ingericht. De volgende jaren 
worden gelijkaardige aanpassingen 
uitgevoerd op alle Herkse kerkhoven.
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Herk in beeld Kinderopvang in De Speeldoos tijdens de paasvakantie
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Herkenaar in de kijker

Johan De Graeve (66) maakt met ‘Spoorloos klein verdwijnen.’ 
zijn debuut als dichter. Het thema van de gedichten is 
het verdwijnen van de mens in de evolutie van de jaren. 
Zijn vrouw Betty Steenbergen (61) zet zich vooral in voor 
Gambia. Ze stuurde al 230 bananendozen vol hulpgoederen 
naar het Afrikaanse land. Betty is nu vooral op zoek naar 
voetbalspullen.

“Het coronavirus maakte me meer dan ooit duidelijk dat de mens 
hier maar tijdelijk is en nauwelijks iets betekent in de ontwikkeling 
van de kosmos”, vertelt Johan. “Vanuit mijn opleidingen 
Wijsbegeerte en Literatuurwetenschap zijn dat zaken waarmee ik 
veel bezig ben. Ik ben daarnaast een echte poëzieliefhebber. Een 
groot deel van mijn woonkamer staat vol gedichtenbundels. En 
zo ben ik gedichten beginnen schrijven over de tijdelijkheid van de 
mens.”

Spoorloos
Het resultaat is ‘Spoorloos klein verdwijnen.’, een bundel met een 
dertigtal strak gecomponeerde gedichten. “Ik bal poëzie en filosofie 
samen in zes bedrijven. Het zijn heel korte gedichten waaruit blijkt 
dat de mens als individu en als soort zijn grenzen bereikt. Ik vat het 
samen als: ‘De kosmische onverschilligheid heeft lak aan de era van 
de menselijke navel.’, een zin die groot op de achterkant van de 
bundel staat. Copernicus en Darwin hadden gelijk toen zij zeiden dat 
we maar een minuscuul deel zijn in de ruimte of dat we maar een 
soort zijn die in evolutie is. Vroeg of laat zal de mens ook uitsterven. 
In mijn hele bundel komt de mens dan ook maar één keer voor.”

Foto’s
In de bundel staan ook foto’s van kunstwerken, onder meer van 
Herkenaren. “De foto van een hoed van Marleen Piron bijvoorbeeld”, 
vervolgt Johan. “Of de foto van een installatie van keramiste Zjeeke 
Polleunis. Die installatie bestaat uit een mens onder een stolp met 
daarnaast scherven. De foto is een treffende artistieke expressie 
van de hele bundel. Het vergruizelt het beeld van de mens als 
centrum van de wereld. Het is duidelijk dat we als mens bescheiden 
moeten blijven en niet hoogmoedig mogen zijn. De gedichten 
nodigen echt uit om erover te filosoferen. Ik hoop om in augustus 
(als de coronacrisis het toelaat) iedereen die mijn bundel gekocht 

heeft samen met de kunstenaars te kunnen uitnodigen in onze 
boomgaard om elkaar ook fysiek te ontmoeten en te spreken.”

Gambia
In die boomgaard langs de Sint-Truidersteenweg organiseerde 
de vrouw van Johan, Betty Steenbergen, de voorbije jaren ‘Kunst 
in de Boomgaard’. Nu de coronacrisis ook dit niet toelaat, zet 
Betty zich volop in voor Gambia. “In 2019 was ik er een week op 
vakantie”, vertelt Betty. “Ondanks de grote armoede werden we 
overal uitgenodigd om iets te eten. Ik heb toen beslist om iets terug 
te doen voor die mensen. Het startte met een oproep op Facebook. 
Ik kreeg een massa verschillende goederen: kleding, schoolgerief, 
paramedisch materiaal, voetbalspullen, GSM’s… Intussen is hieruit 
het project ‘Kleding voor Gambia’ ontstaan en stuurde ik dank zij de 
steun van vele vrienden, sympathisanten en ‘De Warmste Week’ al 
230 bananendozen vol goederen naar Gambia. Ondertussen staan 
er al weer honderd dozen klaar. Alles komt goed en rechtstreeks 
terecht, in gezinnen, scholen, dorpen en een ziekenhuis. En alle 
binnengebrachte goederen krijgen een bestemming. Zo neem ik de 
warme winterkleding mee naar Sint-Vincentius hier in Herk, waar ik 
vrijwilliger ben.”

Voetbalspullen
Momenteel is Betty vooral op zoek naar voetbalspullen. “Binnenkort 
wordt de Africa Cup gespeeld, met o.a. Gambia als deelnemend 
land. Daardoor willen nog meer kinderen beginnen voetballen. 
Daarvoor is uiteraard materiaal nodig. Iedereen die thuis nog 
voetbalgerief of voetbalschoenen heeft liggen, mag me die altijd 
bezorgen. Ook zomerkleding, schoolgerief, verzorgingsmiddelen en 
medisch materiaal blijven welkom. Wie geen kleren ter beschikking 
heeft en toch een bijdrage wil leveren, kan voor 6 euro een doos 
naar Gambia sponsoren.”

Johan en Betty De 
Graeve-Steenbergen,
Johan schrijft gedichtenbundel, 
Betty verzamelt goederen 
voor Gambia

Het boek ‘Spoorloos klein verdwijnen.’ van Johan De Graeve 
kost 13 euro (17 euro incl. verzending) en kan besteld worden 
bij johan.degraeve2@gmail.com. Het is ook te koop bij 
boekhandel/drukkerij Vanwing. Wie goederen voor Gambia 
heeft, kan contact opnemen met Betty via 
betty.steenbergen@gmail.com. 
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Dossier uitgelicht
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De stad is opdrachtgever van het 
onderzoek naar de toekomst van de Herkse 
parochiekerken. Parcum (expertisecentrum 
voor religieus erfgoed in Vlaanderen) en de 
UHasselt (faculteit Architectuur en Kunst) 
voeren het uit, in overleg met de stad, de 
kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur. 
De voorbije maanden werden voor elke 
kerk de eigenheden en de knelpunten 
onder de loep genomen. Daarnaast werden 
het pastoraal plan en eventuele vragen 
naar ruimte, die er in elke deelgemeente 
zijn, bekeken. Het resultaat is per kerk 
een overzicht van kansen en knelpunten 
die de toekomstscenario’s voeden. De 
onderzoekers doen voorstellen maar polsen 
ook naar de mening van de bewoners. 

Berbroek
Een box-in-box-oplossing voor een kerk 
heeft voor- en nadelen. Een nadeel is dat er 
meestal relatief weinig nuttige oppervlakte 
mee gepaard gaat, terwijl de ingreep relatief 
zwaar en kostelijk kan zijn. Een voordeel is 
dat het toelaat om een beperkt volume heel 
gericht te verwarmen, en dus niet de hele 
kerk. Voor de kerk van Berbroek kwamen 
diverse ideeën naar boven die op die manier 
opgevangen zouden kunnen worden: een 
kantoorfunctie (vanuit de sociale economie, 

Onderzoek naar de 
toekomst van de Herkse 

parochiekerken

Sinds de zomer van 2020 loopt er in Herk-de-Stad een 
onderzoek naar de toekomst van de vijf parochiekerken. 
Hiervoor worden de huidige stand van zaken en de mogelijke 
kansen en knelpunten opgelijst. Uiteraard kan ook jij als 
inwoner je mening kwijt. Het doel is om het onderzoek in de 
zomer van dit jaar af te ronden met een gedragen visie—een 
kerkenbeleidsplan—voor de vijf kerken. 

waardoor er meteen ook permanentie in de 
kerk is), een of meerdere klaslokalen, en/of een 
volume dat de kerk multifunctioneel maakt.
Daarnaast komt het kerkgebouw in aanmerking 
voor een verdere ontsluiting (de kerk openstellen 
overdag) om zo het altaar dat gelinkt wordt 
aan Herkenrode meer zichtbaarheid te geven. 
Een klein infopunt is dan handig om fietsers 
en wandelaars in de ruime omgeving van 
Herkenrode te verwelkomen.

Donk
Donk heeft recht op een ‘zaal’, 
maar die bevindt zich vandaag 
midden op de schoolsite en 
doet tevens dienst als refter 
van de school. De school 
heeft tegelijkertijd recht op 
een volwaardige refter en er is 
nood aan enkele bijkomende 
klaslokalen.
• Op de site van het 

oud gemeentehuis 
is woonontwikkeling 
misschien meer voor de 
hand liggend dan een zaal. 

• Omdat de kerk in 
aanmerking komt voor 
neven– of herbestemming 
zou ze onderdak 
kunnen geven aan een 
zaalwerking. 

Randvoorwaarden zijn:
• De kerk is een geklasseerd monument. 

Ze laat zich daarom niet zomaar op 
eender welke manier verbouwen 
tot iets anders. Het Agentschap 
Onroerend Erfgoed zal erop toekijken 
dat de erfgoedwaarden van de kerk 
niet worden geschaad. Zo zal het 
niet eenvoudig zijn om bijvoorbeeld 
een keuken onder te brengen in het 
gebouw. Nieuwe binnenwanden 
verstoren de ruimtelijkheid en de 
akoestiek van de kerk en een 
constructie buiten aan of tegen de kerk 
verstoort het kerkhof.

• Het kerkhof vormt zeker een bijzondere 
context maar er zijn nog voorbeelden 
van kerken met een kerkhof errond die 
een socioculturele invulling gekregen 
hebben. Een respectvolle toegang helpt.

• De kerk van Donk kan als ‘zaal’, 
maar niet voor bijeenkomsten die erg 
‘impactvol’ zijn (grote eetdagen of 
fuiven bijvoorbeeld) ten aanzien van de 
beschermde kerk.
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Laat jouw mening horen

Geef opnieuw uw mening over deze 
voorstellen voor de Herkse kerken 
op www.kerk-de-stad.be/toekomst-
kerken. Hier vind je bij elk scenario 
enkele vragen die polsen naar je 
mening.
Je kan ook deelnemen aan onze 
digitale bijeenkomst op dinsdag 4 mei 
om 20 uur. 
Inschrijven kan via een mailtje naar 
bibliotheek@herk-de-stad.be. Wij 
bezorgen je daarna de vergaderlink.

Herk
Een federatie of pastorale eenheid (verzameling van parochies) heeft meestal één 
zondagskerk. Dat is een kerk waarin de volledigheid van het katholieke leven in volle 
luister gevierd kan worden, met (zondagse) liturgie, catechese en aandacht voor diaconie 
en evangelisatie. De Sint-Martinuskerk van Herk blijft nog lange tijd functioneren als een 
zogenaamde zondagskerk of centrumkerk.

• Culturele activiteiten die niet te hard ingrijpen op de ruimte blijven mogelijk. 
• De kerkgemeenschap en de stad kunnen ook meer inzetten op de erfgoedaspecten   

van de kerk. 

Schakkebroek
Het plannetje zoomt in op kerk en pastorij en geeft een mogelijke toekomst weer. De rode 
delen staan voor eventuele uitbreidingen.

• Het grote rode vlak zou ofwel een zaal geschikt voor bijvoorbeeld babyborrels ofwel een 
ondergrondse fuifzaal kunnen zijn, direct verbonden aan de pastorij.

• Een connectie tussen de kerk en de pastorij kan ervoor zorgen dat niet alleen de ‘nieuwe 
zaal’ maar ook de kerk verbonden wordt met de gelijkvloerse verdieping van de pastorij 
met bijvoorbeeld sanitair, keuken, berging, meubelberging en vergaderruimte voor zowel 
de kerk als de zaal. 

• Randvoorwaarden zijn:
• De voormalige school wordt wellicht ontwikkeld tot een woonproject, mogelijk met 

behoud van het dorpsbeeld.
• De zaal is toe aan renovatie. Vervangende nieuwbouw is ook een optie. Of: de zaal 

kan een andere plaats krijgen (achter de pastorij of in de kerk) in het centrum van 
Schakkebroek, en op de plaats van de zaal kunnen woningen komen.

• Er is nood aan een fuifzaal in Groot-Herk. Schakkebroek wordt overwogen als locatie.
• De pastorij komt de volgende jaren vrij. Een woonfunctie zou voor de hand liggen, maar 

misschien zijn er ook kansen voor (gedeeltelijk) gemeenschapsgebruik.
• De kerk blijft voorlopig nog dienstdoen als kerk, maar komt eventueel in aanmerking voor 

een nevenbestemming,
• Het Amandinahuis wordt gerestaureerd en kan in feite ook gemeenschapsgebruik en 

religieus gebruik opvangen. 

Schulen
Voor de kerk van Schulen zijn er meerdere 
mogelijkheden, al dan niet in een 
beredeneerde selectie van functies:
• Liturgische ruimte (eventueel 

verkleind).
• Stille ruimte.
• Ruimte voor de gemeenschap 

van Schulen om te ontmoeten 
en/of te vergaderen (er is al een 
vergaderruimte op het oksaal).

• Een infopunt of een natuureducatief 
centrum als een toegangspoort tot 
het Schulensbroek.

• Een technische ruimte in functie van 
het beheer van het Schulensbroek.

• Logies, of een kleine verblijfsfunctie 
(zoals een basisversie van een bed & 
breakfast).

• Verdere ontsluiting van waardevolle 
beelden.

• …



Na de mensen uit de zorg en de bewoners van de woonzorgcentra eerder dit jaar ontvangt momenteel de algemene 
bevolking hun uitnodiging om zich te laten vaccineren. Dit gebeurt per leeftijdscategorie waarbij de oudste inwoners als 
eerst aan de beurt komen. In totaal worden in het vaccinatiecentrum in de Ethias Arena 118.898 inwoners (van 18 jaar en 
ouder) binnen onze eerstelijnszone verwacht. Specifiek voor Herk-de-Stad gaat het om 10.344 inwoners. Daarvan kregen 
er toen dit blad naar de drukker ging al XXX minstens één dosis.

Uitnodiging per brief 
Sinds maart worden de uitnodigingen om je gratis te laten vaccineren per brief uitgestuurd. Je ontvangt de uitnodiging ongeveer twee 
weken vooraf. Als de vaccins vlot geleverd worden, moet tegen eind juni elke inwoner vanaf achttien jaar een uitnodiging ontvangen 
hebben. Als de overheid over je gegevens beschikt, word je ook per e-mail en/of per sms uitgenodigd.

Boek je afspraak 
Op de uitnodiging wordt geen datum voor je prik voorgesteld. Het is de bedoeling dat je zelf je vaccinatiemoment kiest: op de dag en 
het uur dat je het best past. Registreren doe je via de link die op je uitnodiging staat. Daar vul je je persoonlijke code in. Wie de QR-
code op de brief scant, komt automatisch op de juiste webpagina terecht en zal merken dat de persoonlijke code al is ingevuld. Krijg je 
een e-mail of sms, dan kan je doorklikken naar de webpagina waar je persoonlijke code ook al is ingevuld.

Callcenter 011 37 20 64
Ben je niet zo handig met de computer of kan je niet online? In je uitnodigingsbrief staat er een telefoonnummer. Voor Herk-de-Stad is 
dat 011 37 20 64. Via dit telefoonnummer kan je ook een afspraak boeken en krijg je een antwoord op je vragen. Heel wat antwoorden 
krijg je ook op www.herk-de-stad.be/laatjevaccineren. Ga daar eerst een kijkje nemen bij de veelgestelde vragen voor je naar het 
nummer belt. Zo blijven de lijnen open voor zij die zich minder thuis voelen achter een computer. Wil je je niet laten vaccineren, laat het 
dan ook weten. Zo kan het vaccinatiecentrum iemand anders uitnodigen.

Vlot naar het vaccinatiecentrum 
Het vaccinatiecentrum is vlot bereikbaar met de wagen, via buslijn 299 naar het station van Hasselt of met de fiets. Wie de bus of 
de trein tot station Hasselt neemt, kan op vertoon van zijn/haar uitnodigingsbrief gebruik maken van een pendeldienst. Deze gratis 
vaccinatiependel rijdt om het half uur tussen het station van Hasselt, het Kolonel Dusartplein en de ingang van het vaccinatiecentrum. 
Mensen die minder goed te been zijn of niet op eigen kracht naar het vaccinatiecentrum kunnen komen en geen familie of vrienden 
hebben om hen te brengen, kunnen contact opnemen met het nummer 011 37 20 64. Samen wordt er naar een oplossing gezocht.

Help mekaar 
Zijn jouw (groot)ouders, oom en tante, buren… aan de beurt? Je kan hen helpen! Door hun afspraak te boeken, door voor vervoer te 
zorgen naar de Grenslandhallensite. Wie weet bespaart jouw hulp hen heel wat onnodige stress en zorgen. 

Nog vragen? 
www.laatjevaccineren.be 
www.laatjevaccineren.be/faq 
www.herk-de-stad.be/laatjevaccineren
Callcenter vaccinatie 011 37 20 64

Binnenkort 
krijg ook jij 
je prikje
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Wees stipt op tijd! Duur: 30 min.

Identiteitskaart en uitnodiging zeker meebrengen.

Gratis.

Draag gemakkelijke kledij.
Bovenarm moet ontbloot kunnen worden.

Mondmasker verplicht!

Was je handen voor en na de vaccinatie.

Hou steeds 1,5 meter afstand.

Rolstoel beschikbaar aan de ingang.

Eén begeleider is toegestaan.

Er zijn fietsenstallingen voorzien.

Buslijn 299 naar station Hasselt. Gratis pendelbus naar
het vaccinatiecentrum vanaf het station.

De auto kan je parkeren op de parking van de Grenslandhallen. 
Volg ter plaatse de dynamische LED-borden. 
Er zijn parkeerplaatsen voor mensen met een beperking.

Ziek of koorts?
Blijf thuis en verplaats je afspraak.
Verwittig 011 37 20 64 (helpdesk callcenter) bij ziekte of vragen.

Vaccinatiecentrum 
Grenslandhallensite | Ethias Arena
Gouverneur Verwilghensingel 70
3500 Hasselt

www.herk-de-stad.be/coronavirus
www.laatjevaccineren.be

Heb je specifieke vragen?
011 37 20 64 of vaccinatiecentrum@hasselt.bei
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Prikbord

Telex gemeente- en OCMW-raad
Hier lees je een selectie uit de raadsbeslissingen van 
maart en april

Digitale informatieborden in elke deelgemeente
Elke Herkse deelgemeente krijgt nog dit jaar een 
digitaal informatiebord om bewoners en bezoekers 
te informeren. De gemeenteraad keurde daarvoor de 
samenwerkingsovereenkomst digital signage met S-Lim, de 
Limburgse coöperatieve vennootschap voor het uitrollen van 
slimme en digitale toepassingen, goed.
De LED-borden worden op volgende locaties geplaatst:
• Schakkebroek: Schoolstraat 35
• Berbroek: Kapelstraat: naast bank voor pleintje voor 
de kerk
• Schulen: Kiezelweg 78: voor de kerk
• Donk (ledbord 4m2): Dorpsstraat 5: tegenover 
bushokje
• Herk Centrum (ledbord 4m2): Zoutbrugstraat 1
• Herk Centrum: Markt 1 ter hoogte van de houten 
zitbank

Op elk moment van de dag geven de schermen 
waardevolle informatie aan burgers en voorbijgangers. 
Sensibiliseringscampagnes, evenementen, crisiscommunicatie 
in noodsituaties,… allemaal wordt het snel en duurzaam via de 
digitale schermen gecommuniceerd.
De aankoopprijs bedraagt 259.893 euro en wordt gefinancierd 
via de verrekeningsrechten S-Lim. 

Skatepark
Het skatepark in Donk wordt vernieuwd. De gemeenteraad 
heeft een bestek goedgekeurd voor de aankoop van 
verschillende nieuwe toestellen.
 
Subsidies aanleg kunstgrasveld
De gemeenteraad kent een investeringssubsidie van 359.000 
euro toe aan Herk FC voor de aanleg van een kunstgrasveld op 
het A-terrein op hun site aan de Pikkeleerstraat (Herk centrum).
 
Toelage voedselhulp
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt 4.288 euro vrij 
voor Sint-Vincentius Herk-de-Stad. Dit geldt wordt gebruikt 
voor de aankoop van voedsel om voedselpakketten samen 
te stellen. Door de coronacrisis hebben heel wat mensen het 
moeilijk en zij doen beroep op onder meer Sint-Vincentius.

Het is weer zover, Afvalvrij mei staat voor de deur. Zoals 
gewoonlijk moedigt Limburg.net in mei iedereen aan om 
zoveel mogelijk afval te vermijden. Op het werk, bij ons thuis, 
in de winkel en onderweg. Want wij Limburgers, wij laten 
ons niet inpakken. Al zeker niet door onnodige, nutteloze 
verpakkingen. Jij doet toch ook mee?

Elke kleine aanpassing is een goed begin
Afvalvrij leven, het is een uitdaging om u tegen te zeggen. Maar 
perfectie is gelukkig niet nodig! Een paar kleine aanpassingen zijn 
vaak al genoeg om de hoeveelheid afval drastisch te doen dalen. 
Ga met eigen verpakkingen naar de winkel, vervang plastic flesjes 
door een drinkbus en kies voor herbruikbaar boven wegwerp. Maar 
bovenal, gebruik je gezond verstand en denk twee keer na voor je 
verpakkingen koopt.

Deel gekke verpakkingen met #iklaatmenietinpakken
Je kent het vast wel: je gaat naar de winkel en je kar is voor de 
helft gevuld met verpakkingen. Kom je in de winkel producten 
tegen die onnodig dubbel of zelfs driedubbel verpakt zijn? Maak 
er een foto van en deel deze op sociale media met de hashtag 
#iklaatmenietinpakken. Zo stellen we onnodige verpakkingen aan 
de kaak.

Ga afvalvrij picknicken in mei 
Organiseer in mei een gezellige picknick met je bubbel. De uitdaging? 
Zorg ervoor dat je achteraf geen (of toch zo weinig mogelijk) afval 
hebt. Stuur een foto van je picknick naar Limburg.net en maak kan 
op leuke prijzen! De wedstrijd loopt tot 31 mei.

Bekijk de filmpjes met de afvalexpert
Over afval bestaan er heel wat vragen. Welke verpakkingen kunnen 
gemakkelijk gerecycleerd worden en welke niet? Wat is bioplastic 
en wat zijn de voordelen? Het zijn vragen die niet zo eenvoudig te 
beantwoorden zijn. Joke stelde de vragen aan afvalexperte Loes 
Weemaels, die de voor- en nadelen van verschillende verpakkingen op 
een rijtje zet. Bekijk de filmpjes op de sociale media van Limburg.net.

Surf vanaf 1 mei naar www.afvalvrijmei.be voor alle acties en tips. 

Doe mee met Afvalvrij 
mei 2021, en laat je 
niet inpakken!Lijnkaart tien ritten met 

gemeentekorting
Alle reizigers die binnen de gemeentegrenzen 
van Herk-de-Stad de bus nemen, betalen 1 
euro per rit met een rittenkaart derde-betaler. 
De enige voorwaarde is dat de op- en 
afstaphalte van de verplaatsing binnen de 

gemeentegrenzen van Herk-de-Stad liggen. Stap je op of af buiten 
Herk-de-Stad, dan geldt dit voordeeltarief niet. Voor die ritten dien 
je over een ander vervoerbewijs, zoals bijvoorbeeld een normale 
Lijnkaart, te beschikken.
Voor een tienrittenkaart betaal je 10 euro in plaats van 16 euro 
(normale tarief). Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad betaalt 
het verschil.
De Gemeentekaart van De Lijn is alleen te koop in de 
voorverkooppunten aan het onthaal in het gemeentehuis en in 
dienstencentrum De Cirkel.

Gratis je fiets laten graveren
De politie Limburg Regio Hoofdstad organiseert voortaan 
elke derde maandag van de maand van 16.30 en 19.30 
uur een fietsgraveeractie aan het gemeentehuis. Tijdens 
de fietsgraveeractie wordt je rijksregisternummer in je fiets 
gegraveerd. Doe steeds aangifte bij de politie als je fiets 
werd gestolen. Via je rijksregisternummer kan je fiets, op het 
ogenblik dat hij teruggevonden wordt, gemakkelijk aan jou 
terugbezorgd worden. Je kan je fiets na een afspraak via 
www.herk-de-stad.be/fietsgraveren laten graveren. 
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Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde woning met 
een minimum aan comfort. Alle woningen in Vlaanderen, 
zowel zelfstandige als niet-zelfstandige woningen, moeten 
daarom aan een aantal woningkwaliteitsnormen voldoen. 
Deze woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse 
Codex Wonen. Het gaat om basisnormen die betrekking 
hebben op essentiële zaken zoals stabiliteit, brandveiligheid, 
veiligheid van technische installaties en voldoende 
verluchting en verlichting.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat heel wat woningen in 
Vlaanderen nog niet beantwoorden aan de woningkwaliteitsnormen. 
Met de campagne ‘Wonen doe je niet op goed geluk’ wil de 
Vlaamse overheid zowel eigenaars, huurders als verhuurders 
sensibiliseren om stil te staan bij de staat van hun woning en het 
comfortniveau. Elke woning dient onder meer te beschikken over 
dakisolatie, dubbele beglazing en rookmelders.
Wie investeert in energiebesparende maatregelen kan rekenen op 
financiële ondersteuning.

Ook gemeente Herk-de-Stad zet zich in om te streven naar een 
goede woningkwaliteit voor alle woningen. Voor meer informatie 
kan je terecht bij Wonen in West-Limburg: 013 380 316, info@
woneninwestlimburg.be of op de website van het Agentschap 
Wonen Vlaanderen: wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit

Openingsuren Wooninfopunt Wonen in West-Limburg:
Dinsdag van 9-12 uur
Donderdag van 9-12 uur

3de oproep leden 
Gemeentelijke Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening 
2020-2024

Het gemeentebestuur is op zoek naar leden voor de 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
vervult een adviserende rol in de ontwikkeling van 
de gemeentelijke ruimtelijke ordening. De GECORO 
verstrekt advies over het gemeentelijk structuurplan 
en wijzigingen daaraan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
stedenbouwkundige verordeningen, planologische 
attesten en behandelt bezwaarschriften in het kader 
daarvan. Daarnaast kan de GECORO ook, op eigen 
initiatief of op verzoek van het college van burgemeester 
en schepenen of de gemeenteraad, advies geven, 
opmerkingen maken of voorstellen doen over alle 
aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke 
ruimtelijke ordening. 

De GECORO is samengesteld uit deskundigen 
op vlak van ruimtelijke ordening waaronder een 
voorzitter en vertegenwoordigers van verschillende 
maatschappelijke geledingen. De gemeenteraad beslist 
welke maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd 
worden in de GECORO. Er dient bij de samenstelling 
rekening gehouden te worden met een evenwichtige 
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. 
Deskundigen en vertegenwoordigers
Het gemeentebestuur zoekt leden met een sterke 
affiniteit met de gemeente, het is niet verplicht om 
inwoner te zijn:
• vier deskundige en hun plaatsvervangers, 

waaronder de voorzitter 
• vijf vertegenwoordigers uit de volgende 

maatschappelijke geledingen:
• Milieu- en natuurverenigingen
• Verenigingen van werkgevers of zelfstandigen 

(met uitsluiting van verenigingen van 
handelaars of landbouwers) 

• Verenigingen van handelaars
• Verenigingen van landbouwers
• Verenigingen van werknemers

Ook als je je naar aanleiding van de vorige oproepen 
kandidaat hebt gesteld is het belangrijk dit opnieuw 
te doen aangezien er een nieuwe procedure tot 
samenstelling wordt opgestart. 
De gemeenteraad benoemt de effectieve leden en de 
plaatsvervangers op voordracht van het college van 
burgemeester en schepenen. De werkingsperiode 
van deze adviescommissie valt samen met de 
bestuursperiode van de gemeenteraad. 

Stel je kandidatuur
Ben je deskundige op het vlak van ruimtelijke ordening 
of wil je een bepaalde maatschappelijke geleding 
vertegenwoordigen? Stel je dan kandidaat voor de 
GECORO. Je kandidatuur moet uiterlijk woensdag 
4 juni worden ingediend, per mail naar omgeving@
herk-de-stad.be. Elke kandidatuur dient gemotiveerd 
en onderbouwd te zijn met o.m. opleiding, diploma’s, 
ervaring en beschikbaarheid. De GECORO vergadert 
gemiddeld 4 keer per jaar ’s avonds op een weekdag. 
De leden van de GECORO zijn gehouden een 
deontologische code na te leven. 

FOD Financiën biedt 
gratis hulp bij invullen 
belastingbrief
Door de huidige coronamaatregelen 
kunnen ook dit jaar de zitdagen voor 
het invullen van de belastingaangifte 
niet doorgaan in De Markthallen. De 
medewerkers van FOD Financiën bieden 
wel enkele alternatieven aan, zowel 
telefonisch als digitaal. Meer info krijg je op 
www.herk-de-stad.be/belastingen.
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Herk-de-Stad zet in op ‘zorgzame buurten’. Een zorgzame 
buurt is een plaats waar iedereen zich thuis voelt, waar er 
voldoende ontmoetingskansen zijn en waar buurtbewoners 
elkaar helpen. Aanwezigheid van een toegankelijk 
professioneel zorgaanbod, publieke ruimtes en huisvesting 
aangepast aan de bewoners is essentieel. Om deze idealen 
na te streven, is een analyse van de leefomgeving de eerste 
stap. Schakkebroek beet alvast de spits af.

Om de situatie in Schakkebroek in kaart te brengen werden in de 
periode van juni tot december 2020 alle nuttige cijfers en gegevens 
verzameld en waren er babbels met buurtbewoners, kinesisten, 
thuisverpleegkundigen, huisartsen en verenigingen. Enkele 
conclusies en mogelijke toekomstige acties.
In Schakkebroek leeft het Limburggevoel in het klein
Schakkebroek telt 1929 inwoners en wordt gezien als een 
rustig, landelijk gebied waar bewoners zich thuis voelen. Net als 
elders stijgt het aandeel ouderen. Eén op de drie inwoners zijn 
alleenstaanden of éénoudergezinnen. Er bestaat een gezond buren/
buurt-netwerk in Schakkebroek. Samengevat: het samen-leven 
wordt in Schakkebroek positief ervaren!

Toch wijken heel wat inwoners voor allerlei diensten en hobby’s uit 
naar aangrenzende dorpen als Stevoort en Nieuwerkerken. Het feit 
dat de verbinding met Herk centrum als slecht wordt ervaren (er is 
nauwelijks openbaar vervoer) speelt hierbij zeker een rol. Ouders 
met (jonge) kinderen ervaren de doorgangswegen ook als (fiets-)
onveilig. Nochtans werden voorbije jaren op een aantal straten 
fietssuggestiestroken aangelegd en werden er verkeersremmende 
maatregelen genomen.

Schakkebroek 
onder de loep

Doorverwijskaartjes

Niet iedere Schakkebroekenaar heeft het helaas financieel even 
breed zoals blijkt uit de cijfers over verhoogde terugbetaling van 
de mutualiteiten, een hogere vraag naar verwarmingstoelage 
en schooltoelage. Anderzijds is het opvallend dat de vraag naar 
ondersteuning zoals leefloon, budgethulp en voedselpakketten 
klein(er) is. Is het hulpaanbod onvoldoende bekend? Via 
zogenaamde doorverwijskaartjes kunnen onder meer 
thuisverpleegkundigen, poetshulpen, wijkagenten en huisartsen 
voortaan makkelijker hulpvragen noteren en doorgeven. 
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Nood aan meer ontmoeting

Heel wat inwoners geven aan dat er meer nood is 
aan ontmoeting; zowel fijne ontmoetingsplaatsen 
als leuke ontmoetingsactiviteiten. Vooral voor 
kinderen en jongeren. Hierin zelf een actieve rol 
opnemen ligt voor heel wat inwoners moeilijk 
gezien hun drukke beroeps- en sociale leven. 
Het gemeentebestuur is bereid om, bij voorkeur 
in samenwerking met lokale verenigingen of 
inwoners, kleinschalige activiteiten te organiseren. 
Zo stak dansschool Dance Images al wel een 
leuke interactieve wandeling in elkaar. Daarnaast 
komen Schakkebroekenaren elkaar vooral 
tegen aan de schoolpoort en in/aan de lokale 
Spar. De Amandinazaal blijft eveneens een 
belangrijke ontmoetingslocatie, maar vooral de 
beperkte toegankelijkheid maakt de zaal minder 
aantrekkelijk. De vervallen jongensschool wordt 
echt als storend ervaren.

Dorpscentrum

Algemeen zijn de Schakkebroekenaren van 
mening dat het dorpscentrum zeker een 
opwaardering verdient. Een nieuwe brasserie 
is eveneens van harte welkom! Ook hierin zijn 
inmiddels de eerste stappen gezet. Samen 
met de kerkfabriek wordt bekeken op welke 
manier het centrum kan worden verbeterd en 
versterkt. Een nieuwe parochiezaal is hier één 
onderdeel van. Tegelijk loopt er in heel Herk-de-
Stad een participatietraject over een mogelijke 
herbestemming of gedeeld gebruik van de kerken. 
Hierover lees je meer op pagina 6. Tot slot is het 
restauratiedossier voor het Amandinahuis gestart.

Burenhulp; het kleine helpen 

De buurtbewoners in Schakkebroek staan 
voor elkaar klaar en helpen elkaar, zeker in 
noodgevallen. De inwoners geven ook de 
voorkeur aan deze burenhulp boven in het 
inschakelen van derden. Zowel het aanbod van 
het OCMW, het dienstencentrum als professionele 
zorg- en hulpinstellingen in het algemeen is 
minder bekend. Eens men hierop een beroep 
doet, is men wel tevreden over de dienstverlening 
en voelt men zich goed geholpen.

Terugkoppeling in/naar Schakkebroek

Geïnteresseerd in een meer gedetailleerde 
terugkoppeling over het buurtrapport? Hou dan 
de gemeentelijke communicatiekanalen in de 
gaten. Zodra de coronamaatregelen het toelaten 
worden er enkele kleinschalige babbelmomenten 
georganiseerd. 

Volgende ‘buurt’: Schulen
De volgende buurtanalyse gebeurt 
in Schulen. Er is al gestart met het 
verzamelen van de nodige cijfers en 
gegevens. In de loop van het najaar 
wordt er in dialoog gegaan met zoveel 
mogelijk Schulenaren. Nu al goesting?  
Jij weet wat er leeft in je buurt? Je 
bent actief in een vereniging of club 
en wilt je ervaringen delen?. Mail dan 
naar buurtzorg@herk-de-stad.be of 
neem telefonisch contact op met 
dienstencentrum De Cirkel via 
013 52 26 64. 13 \



Laat het 
 zoemen met 
   bloemen

Moederdagactie
Haal je gratis zakje bloemenzaad af.

Over de bloemetjes en de 
bijtjes, een paar apart
De bloemen en de bijen vormen een onafscheidelijk duo. Ze 
kunnen niet voortbestaan zonder elkaar. Ook wij kunnen niet 
zonder hen. Jammer genoeg gaat ook in Herk-de-Stad de 
populaties bijen al geruime tijd achteruit. Daar wil de gemeente 
iets aan doen. Met een natuurvriendelijke tuin kan ook jij helpen 
om de bijen te laten overleven. Daarom verdeelt de gemeente 
op Moederdag 500 gratis zakjes met bloemenzaad.

Heel veel planten rekenen op de bestuiving door de bijen die zorgen 
voor de bevruchting. De bloemen en de bloesems zorgen voor 
nectar en stuifmeel, de belangrijkste voedselbron voor de bijen. Wist 
je dat de meeste fruitsoorten afhankelijk zijn van het bestuivingswerk 
door bijen?
Naast de gekende honingbijen zijn er ook wilde bijen en hommels. In 
onze streken zijn ongeveer een 350 soorten bijen en hommels actief 
bezig met het bestuiven van onze planten. Zelfs de wesp draagt 
haar steentje bij en zorgt voor een deel van de bestuiving. 

Populatie
Jammer genoeg gaan de bijenpopulaties sterk achteruit door een 
gebrek aan voeding, door ziektes en parasieten en door het gebruik 
van pesticiden. Het is dus belangrijk dat we met z’n allen heel lief en 

vriendelijk zijn voor deze vlijtige insecten. We kunnen hen helpen! Ieder 
van ons kan zijn steentje bijdragen, er zijn tal van mogelijkheden.
Als tuineigenaar kan je je tuin zo natuurlijk mogelijk inrichten met 
meerjarige planten, bolgewassen, struiken, bomen, vaste planten en 
een- en tweejarige planten. Voor nestgelegenheid kan je bijenhotels 
plaatsen of blokken hout met gaten voorzien, dode planten met holle 
stengels of uitgeholde bomen behouden. Handmatig wieden om 
ondergrondse bijennesten niet te vernielen.  Voorts kan je het gebruik 
van schadelijke bestrijdingsmiddelen achterwege laten. Ook de maai- en 
snoeiwerken van planten die nectar leveren kan je afstellen op de bijen.
Heb je geen tuin, zorg dan voor bloemen op je balkon of vensterbank.

Moederdagactie
De gemeente geeft je een duwtje in de rug en deelt 
ter gelegenheid van Moederdag 500 zakjes met 100 
gram bloemenzaadmengsel uiut. Dit mengsel bevat 
zaadjes van 24 bloemsoorten.
Met deze uitknipbon kunnen de bloemenzaadjes 
voor de mama’s op zaterdag 8 en/of zondag 9 mei 
afgehaald worden bij volgende handelaren:

Berbroek: Bakkerij Deferm, Steenweg 93

Donk: Brood en Méér, Dorpsstraat 18

Herk Centrum: Bakkerij Philtjens, Hasseltsestraat 3

Schakkebroek: Spar Schakkebroek, Schoolstraat 18

Schulen: Bakkerij Bart, Kiezelweg 107

Eén zakje per klant zolang de voorraad strekt.

Zaai het mengsel in je tuin of in je plantenbak en 
geniet een zomer lang samen met de bijtjes van 
de bloemenpracht.  De zaai-instructies vind je op 
achterzijde van de verpakking.

Foto
Maak een foto van het resultaat en stuur deze naar:
leefmilieu@herk-de-stad.be 
De leukste foto’s worden gepubliceerd op de gemeentelijke 
facebookpagina en in de 3540. 

Voor meer info over de bijen en hoe je ze kan helpen: 
www.natuurpunt.be/pagina/hoe-help-je-wilde-bijen-je-tuin 
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☎ 013 55 39 01

@  bibliotheek@herk-de-stad.be

Uitbreiding e-boekenplatform voor 
jongvolwassenen van 14 tot 18 jaar 
Heb jij het nieuwe e-boekenplatform ‘cloudLibrary’ al ontdekt? Via dit platform kan je e-boeken uitlenen 
op je eigen e-reader, smartphone of tablet. De collectie groeide de voorbije maanden uit tot een 
verzameling van meer dan 7500 titels. Naast een ruim aanbod aan fictie en non-fictie voor volwassenen 
bevat de collectie momenteel ook zo’n 300-tal Young Adult-titels. In 2021 legt Cultuurconnect vzw, de 
organisatie die de collectie samenstelt, de focus op het uitbreiden van dit aanbod voor jongvolwassenen 
(14 – 18 jaar). 
Ben je nog niet bekend met het nieuwe e-boekenplatform? Uitgebreide info en praktische handleidingen 
vind je terug op de bibliotheekwebsite.
Een leuk wist-je-datje: dit waren de populairste e-boeken die in 2020 uitgeleend werden via 
cloudLibrary: 
1. 'Een zomer als geen andere' van Rudi Vranckx
2. 'Versmachtend verlangen' van Luc Deflo
3. 'Vrouwen zonder genade' van Camilla Läckberg
4. 'Leopold II' van Johan Op De Beeck
5. 'De advocaat en de zeiler' van Kris van Steenberge

Nieuwe online 
catalogus 
Luisterpunt-
bibliotheek 
De vernieuwde 
online catalogus van 
Luisterpuntbibliotheek 
zorgt ervoor dat je heel 
eenvoudig Daisy- en 
brailleboeken kan opzoeken 
en uitlenen. Luisterpunt 
is de Vlaamse openbare 
bibliotheek voor personen 
met een leesbeperking. 
Op de aantrekkelijke 
startpagina worden allerlei 
inspirerende boeken in de 
kijker gezet: boeken die 
ingelezen werden door 
de auteur, genomineerde 
boeken of boeken die een 
actueel thema behandelen. 
De boekentips zijn zowel 
voor kinderen, jongeren 
als volwassenen. Je krijgt 
ook een mooi overzicht van 
de nieuwste boeken in de 
collectie. Bij het aanklikken 
van een boek kan je een 
kort fragment beluisteren en 
het boek dadelijk aanvragen 
bij Luisterpuntbibliotheek. 
Een lidmaatschap is volledig 
gratis. De online catalogus 
kan je raadplegen via 
daisybraille.bibliotheek.be. 

Jouw leestip 
delen met andere 
boekenliefhebbers
Is er een boek dat je echt aan 
iedereen aanraadt? Aarzel dan niet 
om jouw suggestie met andere 
boekenliefhebbers te delen. Bezorg 
je leestip aan bibliotheek@herk-de-
stad.be. Alle tips zijn welkom: een 
grappig prentenboek, een avontuurlijk 
jeugdboek, een bloedstollende 
thriller, een heerlijk kookboek... De 
ingezonden leestips worden op 
regelmatige tijdstippen gedeeld via de 
sociale media van de bib en verzamelt 
op de bibliotheekwebsite.
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Peuters De 
Zeppelin 
dompelen 
zich onder in 
‘Goudlokje’
De peuterklas van 
Basisschool De 
Zeppelin uit Donk 
dompelde zich tijdens 
de Jeugdboekenmaand 
onder in de wereld 
van ‘Goudlokje’, 
een prentenboek 

van Kathleen Amant. Juf Valesca en de peuters hadden samen veel berenpret: 
voorlezen, knutselen, verkleden, zingen en zelfs smullen van echte ‘berenpap’.  
Met de gewonnen boekenbon kan de juf een paar leuke boeken aankopen voor de 
klasbib. 

Boekstart zorgt voor 
levenslange 
herinneringen  

17 tot en met 23 mei: extra verrassing bij 
afhalen peuterpakket Boekstart in de bib

Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen 
laten genieten van boeken. Dat is leerrijk 
én gezellig. De woordenschat van baby’s 
en peuters die veel woorden horen, groeit 
razendsnel. Bovendien leert je kind niet alleen 
meer maar ook andere woorden wanneer er 
boeken aan te pas komen. En er is meer. Als je 
al vanaf heel jong met je kind praat en samen 
in boekjes kijkt, heeft hij het later makkelijker op 
school. Dat is zelfs bewezen.

Maar bovenal is samen in boekjes kijken 
gezellig. Dicht bij mekaar zitten, plaatjes 
aanwijzen en benoemen, versjes leren kennen, 
verhaaltjes vertellen... Het versterkt de band 
tussen ouders en kinderen. Het is pure 
‘kwaliteitstijd’, goed voor een levenslange 
herinnering aan warme momenten en 
geborgenheid.

Wanneer je kindje vijftien maanden wordt, krijg 
je in het consultatiebureau van Kind en Gezin 
een uitnodiging om de Boekstart-peutertas 
op te halen in de bibliotheek. In de mooie 
peutertas zitten twee kartonboeken: een 
aanwijsboek en een eerste peuterverhaaltje. 
De bijhorende brochure ‘Peuters houden van 
boeken. Met boeken de wereld ontdekken’ 
geeft je informatie over hoe boeken de 
leefwereld van je peuter vergroten en welke 
invloed boeken hebben op de taalontwikkeling 
van je kind. 

Bij het ophalen van je Boekstart-peutertas kan 
je je kind gratis lid maken van de bibliotheek en 
zo genieten van oneindig veel leesplezier.

Van 17 tot en met 23 mei zet de bibliotheek 
Boekstart extra in de kijker. Een Boekstart-
thematafel laat je kennismaken met leuke en 
inspirerende boeken voor baby’s en peuters. Wie 
tijdens die week zijn/haar Boekstart-peutertas 
ophaalt, krijgt er een leuke verrassing bij. 

Leen boeken 
via de afhaalbib
De afhaalservice van de bib is een goede en veilige manier om jezelf 
van nieuw leesvoer te voorzien. Een afhaalpakket reserveren doe je via 
onderstaand stappenplan. Indien je wenst, kan het bibliotheekpersoneel 
voor jou een verrassingspakket samenstellen. 
1. Maak in de online catalogus herk-de-stad.bibliotheek.be  je keuze uit de 

beschikbare materialen (boek/DVD/tijdschrift/luisterboek) en stel een lijst 
samen.

2. Mail je lijst naar bibliotheek@herk-de-stad.be. Zorg ervoor dat je bij de keuze 
van een boek zowel de titel als auteur vermeldt.

3. Vermeld je voornaam en familienaam, je rijksregisternummer of het 
kaartnummer van je bibliotheekpasje en je telefoonnummer. 

4. Het bibliotheekpersoneel stelt je pakket samen en contacteert je om een 
tijdstip af te spreken waarop je je pakket kan afhalen. Afhaalmomenten 
worden ingepland worden doorheen de week, buiten de openingsuren van de 
bib.

5. Je pakket zal in een papieren zak op het afgesproken tijdstip klaarstaan in het 
inkomhalletje van de bibliotheek. 

Ben je voor het samenstellen van je afhaalpakket op zoek naar goede boekentips? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.boekenzoeker.be (0-18 jaar)
of www.langzullenwelezen.be (volwassenen

Leesclub 
Leesgezelle(n) 
bespreekt het boek 
‘De acht bergen’ 
van Paolo Cognetti
Donderdag 17 juni - Markthallen, 
lokaal 14 

Leesclub Leesgezelle(n) bespreekt op 17 juni om 20 uur in De Markthallen 
het boek ‘De acht beregen’ van Paolo Cognetti. Afhankelijk van de 
corona-omstandigheden kan de bespreking vervangen worden door een 
leesclubwandeling in groepjes van maximum vier en een schriftelijke bespreking. 
Thema’s als vriendschap, geluk, de Alpen en Italië komen in het boek aan bod.

PROFICIAT
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Speelpleinwerking Kameleon bezorgt 
kinderen opnieuw toffe zomervakantie
Voor kinderen die dagelijks willen spelen en ravotten met leeftijdsgenootjes is er
de hele zomer lang Speelpleinwerking Kameleon. Alle pleinactiviteiten vinden plaats 
in Basisschool Herx (Dr. Vanweddingenlaan 10) Bij mooi weer wordt er buiten 
gespeeld. Bij slecht weer kan er binnen gespeeld worden.

Weekthema’s zomer 2021
Week 1: survival / natuur
Week 2: ruimte
Week 3: tv-programma
Week 4: tijdreizen
Week 5: beroepen  
Week 6: sprookjes / Disney

De kinderen worden opgedeeld in vier leeftijdsgroepen: 
Biebels (3 tot 5-jarigen), Gabbers (6 tot 8-jarigen), Tieners (9 tot 11-jarigen) en de Toppers (12 tot 
15-jarigen). Iedere leeftijdsgroep beschikt over eigen animatoren. Kinderen moeten effectief drie jaar 
en zindelijk zijn! 

Een speelpleindag start om 13.30 uur en duurt tot 17 uur. Er is vooropvang vanaf 13 uur en 
naopvang tot 17.30 uur.
De kostprijs bedraagt 2,50 euro per dag. Daarvoor krijgt je kind een drankje, een vieruurtje en is je 
kind verzekerd.

Inschrijven doe je door de medische fiche ingevuld mee te brengen op de eerste dag dat jouw kind
naar het speelplein komt (ook als je kind het jaar voordien reeds naar Kameleon is geweest). Online
inschrijven kan via www.spwkameleon.be. Breng zeker een ondertekende versie van de medische 
fiche en speelregels mee op de eerste dag dat jouw kind komt. De nodige documenten en meer 
informatie vind je terug op www.spwkameleon.be 

Alle updates over de zomerwerking 2021 komen op de website en facebook. Hou deze dus zeker in 
de gaten: www.spwkameleon.be & www.facebook.com/SpeelpleinwerkingKameleon

Zomeraanbod 
dienst jeugd
Ook deze zomer organiseert 
de dienst Jeugd een aantal 
toffe workshops. Het volledige 
aanbod kan je terug vinden op 
www.vrijetijdherkdestad.be
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Herk Loopt, de loopklassieker op een mooi, 
afwisselend en uitdagend parcours, is in mei vaste prik 
voor tal van Limburgse loopfanaten. Voor het tweede 
jaar op rij is corona spelbreker voor het loopevenement. 
De organisatie, de dienst Sport van Herk-de-Stad en 
Joggingclub Kannemie, pakken om de traditie ook in 
pandemie-tijden in ere te houden uit met een virtuele 
editie van Herk Loopt.

Van 13 tot en met 24 mei kunnen liefhebbers de loopwedstrijd 
Herk Loopt via Strava afleggen. Strava is een app die je 
sportprestaties volgt via een gps-verbinding. Je kan de app 
eenvoudig gratis downloaden op je gsm. Je kan kiezen uit 
afstanden van afgerond 4, 6 en 8 kilometer. In Strava geef je 
hiervoor eenvoudig #loopomloopHarlaz met vervolgens de 
gewenste afstand in. Bijvoorbeeld #loopomloopHarlaz4km. 
Elke route start en eindigt aan de houten paal aan het begin 
van de Harlaz (ingang Sint-Truidersteenweg ter hoogte van 
de rotonde). Aan de start vind je ook een QR-code waardoor 
je na het scannen de respectievelijke afstanden op kaart kan 
terugvinden.

Bewegwijzering

De routes worden voor lopers die zonder app willen lopen 
ook bewegwijzerd. Die bewegwijzering krijgt trouwens een 
permanent karakter zodat je ook in de toekomst in de Harlaz 
kan blijven joggen. Indien je geen Strava-account hebt, kan 
je je deelname na de loop ook registreren door een mailtje te 
sturen naar sportdienst@herk-de-stad.be met de vermelding 
van je gelopen afstand en je tijden.

Herk Loopt 
gaat
virtueel 
door
Praktisch

Vooraf inschrijven voor Herk Loopt is niet nodig. Lopen 
is op eigen risico, je bent niet verzekerd. Er zijn ook geen 
seingevers. Respecteer dus steeds de wegcode. Er zijn 
geen kleedkamers of douches ter beschikking. Traditioneel 
steunt Herk Loopt het goede doel. Dit jaar is dat Wens 
Ambulancezorg. Doe een vrije gift via BE56 9731 2215 
7588.

Meer info over Herk Loopt krijg je via 
www.herk-de-stad.be/herkloopt.
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Jos Leemans

‘Den Arendt’
bakkerij Brems 

in de Hasseltsestraat
Is het jou ook opgevallen dat de 

woningen van de familie Brems aan 
het begin van de Hasseltsestraat 

verdwenen zijn? Bakkerij Brems is 
weg! Het is nu een drukke werf. 

Er is weer een stukje Herkse 
geschiedenis verdwenen.

In 1679 stond aan het begin van de Hasseltsestraat het huis met 
de naam ‘Den Arendt’. Tijdens de grote brand van Herk werd 
deze woning gevrijwaard, dit ten koste van mensenlevens. 
Rond 1830 is de woning samen met de naastliggende Pelikaen 
eigendom van de Hertoghe Judocus, een rentenier uit Graesen. 
Van 1847 tot 1890 was de Rijkswacht er gevestigd.

Bakker
In 1890 trekt bakker Leopold Corthouts in het gebouw als bakker. 
Het werd ook een café en winkel. Leopold baatte verderop in 
de Hasseltsestraat al acht jaar lang een bakkerij uit. Leopold 
Corthouts werd geboren in Zolder. Hij en zijn echtgenote Carolina 
Vaes hadden een groot gezin. Leopold was ook ‘koopman in 
cigaren en liqueuren’. Op 23 juli 1902 verhuist bakker Corthouts 
naar de Kapelstraat in Hasselt.

Alfons Brems
Op 21 november 1902 neemt Alfons Brems de zaak over. Hij is 
geboren in Zelem en zijn vrouw Maria BernardinaVandermeer is 
van Kwaadmechelen. Zij huwden in 1895 in Antwerpen. 
Hun dochter Margareta werd geboren in Antwerpen in 1896. 
Zoon Gustaaf Alfons, geboren in Lummen in 1899, sterft in 1904 
op 5 jarige leeftijd. Zoon Isidoor werd in 1901in Lummen geboren. 
Het gezin woont op dat moment in de Ketelstraat 11 in Lummen. 
In 1904 wordt Maurice geboren in Herk. Ze hebben een café, een 
winkel en een bakkerij en ook al  een bakkersauto en telefoon. 

Deze graffiti is opdringerig in het marktbeeld maar brengt wel geld op. 
NAAIMACHIENEN
SINGER
9 GROOTE MARKT 9 
HASSELT

Het NIeuws der Week - Achtste jaargang Nr 29  
Zondag 19 Juli 1908  

Zeer belangrijk bericht
De ondergeteekende heeft de eer het geacht publiek van 
Herck-de-Stad en omstreken ter kennis te brengen, dat hij een 
magazijn komt te openen van: porcelein, ijzer- en aardewerk, 
verlaktgoed, borstels, enz. Daar deze waar rechtstreeks uit het 
grootste fabriek des lands komt, kan hij 
aan de laagste prijsen verkoopen. Groote vermindering van 
prijs aan de winkeliers.
Door zijne goede waar en beste koop, hoopt hij de gunst van 
eenieder, te verwerven.
Onmogelijke concurrentie,
Vriendelijk aanbevelend,
A. BREMS, bakker, Herck-de-Stad.  

Leest hier !
Ondergeteekende, A. BREMS, bakker, laat aan zijne talrijke 
kalanten weten, dat bij hem zooals vroeger, bakkerskolen te
verkrijgen zijn ; ook maakt hij bekend, dat er bij hem alle uren 
van den dag, brood of iets anders kan in den oven gezet 
worden aan den prijs van 4 centiemen het stuk.
Door zijne zuivere en spoedige bediening hoopt hij de gunst, 
zooals vroeger, van  eenieder te blijven genieten,
A. BREMS, bakker
Markt Herck-de-Stad

© Louis Strauven

© Louis Strauven
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Jos Leemans

De zaken moeten goed gegaan hebben want zij besluiten 
de woning af te breken voor een nieuwbouw. 

In Het Nieuws der Week vinden we het volgende : 

Verkoop van pannen en andere materialen van afbraak te Herck-
de-Stad. Donderdag 28 April 1932 om 2 u. op verzoek van M. 
Alf. Brems bakker te Herck-de-Stad zal de notaris Warnants 
openbaar verkoopen
op de markt te Herck-de-Stad:

5000 pannen verdeeld in koopen , verschillende 
koopen kareelsteenen, een groote hoeveelheid 
deuren en vensters, arduin steenen, verschillende 
koopen eiken kepers, balken en bruggen, 
eenige koopen brandhout, 2 poorten voor 
schop, 2 koopen strooi, 2 winkeltoogen en 
winkelschappen.
En verder andere materialen. 
De koopen tot 50 franken af te betalen.

Voor de nieuwbouw schenken zij elk van de drie kinderen hun deel. 
Tijdens de bouwwerken gaan ze in ‘Het Hof’ wonen. 

De drie kinderen bouwen 
elk hun huis naast elkaar. 
Als architect nemen zij 
G. Vossius uit Luik die 
op dat ogenblik zeer 
gewaardeerd is.  Zijn 
naam staat op de gevel. 
De stijl van deze architect 
is modernistisch. 
 

De steen met de naam van architecte “G. Vossius architecte” krijgt 
alvast een plaatsje in het nieuwe gebouw.

Rechts tegen ‘De Valk’ bouwt dochter Margareta. Zij huwt in 1922 
in Herk met André Vanbeckevoort. Die was een tijdje molenaarsgast 
in de Herkermolen. Daarna werd hij militair. Hij maakte de gevechten 
rond de forten van Luik mee. Hij werd vier jaar lang gevangen 
gehouden in het kamp van Münsterlager. Nadien bleef hij militair. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij opnieuw gevangen 
genomen. Margareta baatte een textielwinkel uit. 
De woning van André Vanbeckevoort bleef bewoond tot juist 
voor de afbraak. Zoon Isidoor, van opleiding ook bakker, bouwt 
het middenste deel. Hij huwde in 1925 in Lummen met Maria 
Vancluysen. Zijn kruidenierswinkel is ook een ambachtelijke 
chocolaterie. Tijdens de paasperiode werden figuurtjes en eieren in 
chocolade gemaakt en rond 6 december veel lekkere Sinten.
De woning van Isidoor en Maria Vancluysen werd na hun dood 
verhuurd.

In 1933 vinden wij het volgende in Het Nieuws der Week :  

DE FIJNSTE LIKEUREN
zijn van heden af te verkrijgen bij 

Is. Brems-Vancluysen
Herk-de-Stad.

Zoon Maurice bouwt links op de hoek de bakkerij. Hij trouwt in 
Schulen met Hubertine Raymakers in 1933. Ze hebben elf kinderen 
waarvan er een sterft. Enkele kinderen zetten later de zaak verder. 
Het vak werd geleerd in de bakkerijschool in Antwerpen. Isidoor en 
Emile volgden er les. 
Bakker was vader Maurice samen met zoon Isidoor. Emiel Termonia 
was helper en daarna ook nog Antoine Hermans en Frans Gemis. 

Brood, banket en patisserie
Het werk van de bakkers was erg zwaar en stresserend. 
Ze stonden op om 3 of 4 uur. 
Als de eerste klant binnenkwam, moest ongeveer alles klaar 
zijn. Het was zeven dagen op zeven werken. Het jaarlijks 
verlof werd benut om de zaak eens zeer grondig te kuisen. 
Als andere mensen vrij hadden, was er net het meeste werk in 
de bakkerij. Een sociaal leven was moeilijk. Ook was het een 
ongezond beroep. Een goede bakker moet feeling hebben 
voor zijn beroep en veel werkkracht en creativiteit. 

De bestellers waren Antoine Hermans, Emile en Lizette 
Brems. Zij hadden de beste contacten. Na hun dagtaak was 
hun Herkse nieuwsgaring weer “à point”.  Moeder Hubertine 
Raymakers en dochter Maria deden de winkel (en het 
huishouden). Later hielpen ook verschillende andere kinderen 
in de winkel en in de bakkerij. Bakkerij Brems was geen kleine 
zaak. Het was een goed uitgeruste fabriek. 

Bakkerij Brems was ook vele jaren hoofdsponsor van 
voetbalclub Herk FC. Na drie generaties stopte de zaak door 
gebrek aan opvolgers.

Na een korte leegstand komt er nu een nieuw gebouw. De 
herinnering aan de bakkerij is verdwenen. 

Nu op naar een nieuw verhaal.

© Hubert Zontrop

Het NIeuws der Week - Acht en twintigste jaargang Nr 17                        
Zaterdag, 23 April 1932
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Je comeback of debuut?
Maak je voor het eerst je entree  als beeldend kunstenaar, danser, acteur of muzikant?
Of maak je (na een corona-dip) graag je rentree in je favoriete kunstvorm? 
Vanaf 15 mei reserveer je jouw plekje voor je podium of atelier. 
Schrijf je in via www.mijnacademie.be/ahpodium of www.mijnacademie.be/ahbeeld. 
Beeld, theater, dans of muziek? Wedden dat jij je creatieve ei kwijt kan. 

Waarom nu al? 
 Na een bewogen jaar vliegt Academie Haspengouw er hoopvol in. Maar uiteraard wordt er niet gewerkt met overvolle klassen. 
Wil je zeker zijn van jouw favoriete plekje? Schrijf je dan online in vanaf 15 mei! 

Benieuwd? 
Op ahbeeld.be en ahpodium.be vind je info over de opleidingen, prijzen, leslocaties en uurroosters. 

En kom je graag de sfeer proeven? 
Van deze activiteiten kan je de komende weken nog meegenieten: 
 
• Tekeningenspeurtocht voor kinderen: www.ahbeeld.be/tekeningenspeurtocht 
• Jaarexpo kinderen & jongeren: www.ahbeeld.be/jaarexpo 
• Virtuele tour door de academie beeld: www.ahbeeld.be/virtuele-tour 
• Digitale kijkweek en individuele proeflessen muziek, theater en dans (16-19/06): www.ahpodium.be/kijkweek 
• Afstudeerexamens 4.3 Podium (van 17-05 tot 28-05) www.ahpodium.be/ahpstreamt

Maak je (R)entree op het 
podium of atelier van 
Academie Haspengouw
Binnenkort mag het weer: spots aan, verf aan je vingers, 
instrument gestemd, tutu’s aan. 
In de Academie Haspengouw kijken we al hoopvol een nieuw 
schooljaar tegemoet. 

Fotowedstrijd: Win een UiTPAS! 
De UiTPAS is je spaar- en kortingskaart voor je vrije tijd in Herk-de-
Stad en Lummen met tal van welkomstvoordelen. 
Alle info vind je op www.herk-de-stad.be/uitpas. 

Op welke locatie staat deze UiTPAS? Mail je antwoord voor 9 mei 
naar uitpas@herk-de-stad.be . De winnaars worden persoonlijk op 
de hoogte gebracht.
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Wachtlijsten apothekers Apotheek van wacht tussen 22 en 9 uur nodig? Verplicht te bellen naar  078 05 17 33 (1,5 euro/min.)

ma 1 mrt Apotheek LEYSSENS – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
di 2 mrt Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
wo 3 mrt Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do 4 mrt Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
vr 5 mrt Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
za 6 mrt Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
zo 7 mrt Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
ma 8 mrt Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
di 9 mrt Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
wo 10 mrt Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
do 11 mrt Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
vr 12 mrt Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
za 13 mrt Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
zo 14 mrt Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
ma 15 mrt Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
di 16 mrt Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
wo 17 mrt Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
do 18 mrt Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
vr 19 mrt Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
za 20 mrt Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
zo 21 mrt Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
ma 22 mrt Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
di 23 mrt Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
wo 24 mrt Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do 25 mrt Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
vr 26 mrt Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za 27 mrt Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
zo 28 mrt Apotheek LEYSSENS – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
ma 29 mrt Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
di 30 mrt Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
wo 31 mrt Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452

do 1 apr Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
vr 2 apr Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
za 3 apr Apotheek LEYSSENS – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
zo 4 apr Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
ma 5 apr Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
di 6 apr Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
wo 7 apr Apotheek LEYSSENS – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
do 8 apr Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
vr 9 apr Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
za 10 apr Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
zo 11 apr Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
ma 12 apr Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
di 13 apr Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
wo 14 apr Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
do 15 apr Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
vr 16 apr Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
za 17 apr Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
zo 18 apr Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
ma 19 apr Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
di 20 apr Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
wo 21 apr Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
do 22 apr Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
vr 23 apr Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za 24 apr Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
zo 25 apr Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
ma 26 apr Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
di 27 apr Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
wo 28 apr Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
do 29 apr Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
vr 30 apr Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575

PROFICIAT 101 kaarsjes voor Julia Rodiers
Julia Rodiers vierde op 15 maart haar 101ste 
verjaardag. Julia Rodiers groeide op als het 
zevende kind uit een gezin van acht kinderen 
van de molenaar. Julia ging tot haar 14de naar 
de school in Schulen. Daarna hielp ze in het 
huishouden. In 1946 trouwde ze met Kamiel 
Vanschoonbeek kennen, een knappe kleermaker 
uit Herk. Het koppel kreeg zes kinderen, negen 
kleinkinderen en heel wat achterkleinkinderen. 
Vroeger was Julia graag bezig in de hof en bakte 
ze heel graag. Ze haalde ook veel plezier uit het 
verwennen van haar honden en katten.

Het Herreks woodebukske
Georges Niesen (+2019) was grote liefhebber van het 
Herkse dialect.  Zo kon je dialectteksten van zijn hand 
lezen in de Seniorenkrant en ook stelde Georges een 
woordenboek samen met allemaal Herkse dialectwoorden. 

Omdat de Erfgoedraad dialect belangrijk vindt als cultureel erfgoed 
van haar gemeente, geven zij “Het Herreks woordebukske” 
samengesteld en geschreven door Georges Niesen uit in 
boekvorm. André Smeets deed de bewerking en Miet Ooms, 
taaldeskundige en dialectkenner, schreef de inleiding. 

Ben jij geïnteresseerd om dit Herks dialect woordenboek aan te 
kopen? Stuur dan een mailtje naar bibliotheek@herk-de-stad.be 
en we laten jou weten als het woordenboek beschikbaar is. 
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