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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.
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We zitten volop in de meest vreemde eindejaarsperiode ooit. Normaal 
trekken we van het ene feest naar het andere, zien we volop vrienden 
en familieleden en kuieren we op kerstmarkten.

Niets van dit alles dit jaar. In de plaats moeten we net zoveel mogelijk 
sociale contacten proberen te vermijden. Hoe graag we ook terug willen 
naar ons oude leven, het virus is er nog altijd en besmet jong, oud, 
gezond, ziek, rijk en arm. Iedereen kan besmet worden en anderen 
besmetten. Hou je dus aan de maatregelen: voor jouw en onze 
gezondheid, voor de helden van de zorg, voor onze toekomst en voor 
nog duizend-en-een andere dingen. 

Samen zullen we nog even moeten doorbijten. Laat elkaar niet los. Zorg 
voor elkaar. Alleen samen kunnen we deze crisis die zowel voor jou als 
voor ons ontzettend zwaar begint te wegen aan. Heb je het moeilijk in 
deze omstandigheden en heb je hulp nodig? Verderop in dit magazine 
verneem je waar je hiervoor terecht kan en wat de gemeente doet om 
mensen die eenzaam zijn of steun kunnen gebruiken te bereiken. Denk 
intussen ook nog eens extra aan onze lokale handelaars. Ook zij hebben 
een heel moeilijke periode achter de rug. Het gemeentebestuur doet 
hierbij dan ook een warme oproep om in de toekomst zoveel mogelijk 
lokaal te winkelen en de horeca zolang zij nog gesloten zijn te steunen 
met take-away. Hun aanbod vind je op onze website.

Het is duidelijk dat 2020 een jaar zal zijn dat we niet snel zullen vergeten. 
Laten we daarom vooral uitkijken naar wat 2021 ons zal brengen. En 
er is licht aan het einde van de tunnel. Het vaccin tegen corona is op 
komst. Alleen door ons allemaal massaal te laten vaccineren, kunnen 
we straks weer een normaal leven leiden. Samen met jou dragen we zo 
bij aan een coronavrije toekomst. 

Ondanks de grote impact van het coronavirus op de werking van de 
gemeentediensten en het OCMW blijven we ook op andere domeinen 
heel actief. 2021 zal ons heel wat brengen. Herk-de-Stad lanceert heel 
binnenkort zijn nieuwe gebruiksvriendelijke website, de verbouwing van 
het huidige politiegebouw tot het nieuwe administratief centrum start 
midden 2021 en er zijn de rioleringswerken in en de heraanleg van de 
Amandinaweg en de Keernestraat. Er is dus heel wat om naar uit te 
kijken. 

We wensen je intussen namens het hele college van burgemeester en 
schepenen veilige en fijne eindejaarsfeesten. Maak het gezellig met je 
gezin of je knuffelcontact, koester de mooie momenten en geniet ervan. 
Maar hou het vooral veilig.

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

Grote schoonmaak in 
nieuw gemeentelijk bos

Het gemeentebestuur kocht vorig jaar 
het bos tussen de Leemkuilstraat, 
Sint-Jorislaan en Minstraat in Schulen 
aan. De technische dienst is samen 
met De Winning volop bezig met 
het opruimen van het bos, en de 
bestrijding van exoten zoals de 
Amerikaanse vogelkers. De oude 
weekendhuisjes, voertuigen en het 
overige afval werden reeds uit het 
bos verwijderd. Voor de start van het 
broedseizoen volgend jaar probeert 
de Technische Dienst de bestrijding 
van de vogelkers en opruimen 
van de dode bomen af te ronden. 
Na het broedseizoen worden de 
gevaarlijke bomen nog verwijderd. 
Ondertussen wordt er gewerkt aan 
een ontwikkelingsvisie voor het bos 
die nog voorgelegd zal worden voor 
inspraak aan de Herkenaren.

Verbod op Driekoningen zingen en vuurwerk afsteken
 
Door de coronamaatregelen geldt er dit jaar een verbod op het 
zingen van deur tot deur voor Nieuwjaar en Driekoningen. Het 
is niet de bedoeling dat je mensen een goede gezondheid gaat 
wensen en tegelijkertijd het risico loopt om iemand te besmetten.  
Het gemeentebestuur vindt het ook jammer dat deze aloude 
traditie niet kan doorgaan. Samen moeten we wel blijven strijden 
tegen het coranavirus. Neem daarom dit jaar de telefoon en wens 
elkaar telefonisch een gelukkig 2021. Daarnaast geldt er ook in 
het hele land een verbod op het afsteken van vuurwerk.
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Herk in beeld Smoutebollen in het rusthuis - opening troostplek
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Herkenaar in de kijker

Miet Ooms
schrijft boek over spraakverwarring 
tussen Vlamingen en Nederlanders

Miet Ooms (46) uit Schulen is al van jongs af aan 
geïnteresseerd in taal. Ze maakte als commercieel vertaler 
en taalexperte van taal haar beroep. Taal is voor haar een 
fantastische snoepjespot, vol lekkere verrassingen en 
heerlijke lekkernijen. En dat genot wil ze met zoveel mogelijk 
mensen delen. Dat doet ze nu met haar boek ‘Buurtaal’ waarin 
Miet uitleg geeft bij de spraakverwarring tussen Vlamingen 
en Nederlanders. Hoewel we het meeste Nederlands delen, 
zijn beide ‘Nederlandsen’ niet helemaal identiek.

Miet Ooms, geboren en getogen in Schulen, is al zolang ze zich kan 
herinneren op de een of andere manier met taal bezig. “Vanaf het 
moment dat ik kon lezen was ik gepassioneerd door taal”, vertelt 
Miet Ooms. “In het tweede leerjaar schreef ik voor mijn juf gedichten 
van Guido Gezelle over omdat ik ze zo mooi vond. Ik las al snel 
de bibliotheek van Schulen leeg waardoor mijn moeder met mij 
naar de bib van Kermt moest. Mijn eerste verhaaltjes schreef ik op 
mijn achtste. In het middelbaar las ik boeken voor volwassenen, 
bijvoorbeeld Het verdriet van België. Ik schreef het halve schoolblad 
vol. In het vierde middelbaar ben ik voordracht – nu woordkunst 
– gaan volgen. Wat me zo boeide aan lezen en schrijven? Ik vond 
het geweldig om in een fantasiewereld waarin niets onmogelijk 
was terecht te komen. Ik heb zelf meermaals geprobeerd om 
een fictieverhaal te schrijven. Dat lukt me niet omdat ik er niet in 
slaag om een verhaal af te werken. Ik was en ben nog steeds ook 
erg geïnteresseerd in hoe een taal zich ontwikkelt en hoe het zit 
met andere talen. Daarom ben ik aan de universiteit in Leuven 
Germaanse talen gaan studeren.”

Woordenboekredacteur

Die studies waren voor Ooms het opstapje om van haar grote passie 
haar beroep te maken. “Na mijn studies ben ik als wetenschappelijk 
medewerker aan de universiteit blijven werken. Ik werkte er mee 
aan het Woordenboek van Limburgse en Brabantse dialecten. Na 
mijn wetenschappelijke carrière als woordenboekredacteur werd 
ik freelance vertaler en taaldocent. Zo leerde ik weer op een heel 
andere manier omgaan met en kijken naar mijn eigen moedertaal. 
Intussen ben ik het wereldje van de taalkunde en taalvariatie altijd 
blijven volgen. Ik schrijf bijvoorbeeld voor het taalmagazine ‘Onze 
Taal’, maak columns voor VRT Taal, blog op mijn eigen website 
taalverhalen.be en geef lezingen en webinars. Ik werkte ook een 
tijdje voor de Taaltelefoon. Daar bellen en mailen veel mensen, 
taalprofessionals en ook andere mensen, als ze een taalvraag 
hebben. Het gaat niet altijd over woorden, heel vaak zijn het ook 
spellingsvragen, vragen over werkwoordsvormen, zinsstructuren 
enz. Ik had ook wel eens een leerkracht Nederlands aan de lijn 
terwijl je op de achtergrond de hele klas hoorde loeien.”

Buurtaal

In de loop der jaren raakte Miet alsmaar meer geïnteresseerd 
in de verschillen tussen het Nederlands aan beide zijden van de 
grens. Die verschillen bundelt ze nu in haar boek ‘Buurtaal’. 
“Doorgaans begrijpen we elkaar wel”, vertelt Miet. “Maar er zijn 
wel degelijk verschillen. Toen ik Germaanse studeerde, werd ons 
typisch taalgebruik afgekeurd en mochten we enkel gebruiken wat 
gangbaar was in Nederland. Ik heb daarvoor nog een lijst met 500 
woorden uit het hoofd moeten leren. In de loop der jaren is onze visie 

op standaardtaal veranderd. Nu mag die nationale variatie wel. Voor 
vertalers is het ontzettend belangrijk om die variatie ook te kennen. 
Een tekst vertalen voor België is soms anders dan voor Nederland. 
Het woordje ‘enerverend’ bijvoorbeeld. In Nederland betekent het niet 
alleen irritant, het heeft soms ook een positieve betekenis. Als een 
Vlaming hoort dat je een ‘enerverend weekend’ hebt gehad, dan zegt 
die al snel ‘ocharme’. Een ander voorbeeld is het begrip ‘middag’. In 
Nederland loopt de middag tot 18 uur. Als een Nederlander dus zegt 
dat hij ‘vanmiddag’ langskomt en hij bedoelt daarmee tot 18 uur, kan 
hij in Vlaanderen voor een gesloten deur staan. En dat is al effectief 
gebeurd. Er zijn ook woorden die ze in Nederland helemaal niet kennen, 
vluchtmisdrijf bijvoorbeeld. Wij kennen het Nederlandse ‘vrijmibo’ dan 
weer niet. Dat is een afkorting voor ‘vrijdagmiddagborrel’. Daarmee 
sluiten de Nederlanders met hun collega’s op vrijdag rond 17 uur hun 
werkweek af. Het boek behandelt niet enkel de woordenschat. Ook 
de verschillen in zinsconstructies en lidwoorden komen aan bod. Zo 
schrijf je in België wel eens ‘ze durven morgen zeker niet komen’, 
zonder ‘te’ voor ‘komen’. In Nederland moet dat altijd ‘durf te komen’ 
zijn: ‘ze durven morgen zeker niet TE komen’. Het is  belangrijk dat 
professionele tekstschrijvers dat soort dingen weten.”

Begripvol

Ergert Miet Ooms zich als taalexperte niet aan bepaalde teksten 
die ze onder ogen krijgt? “Helemaal niet. Taaladviseurs zijn net heel 
begripvolle mensen. Zij weten maar al te goed hoe moeilijk taal wel niet 
is. Je hoort wel eens dat de jongeren hun taal niet meer beheersen. 
Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind wel dat er veel te weinig effectief 
geschreven wordt in het onderwijs. Nochtans is schrijven en bezig zijn 
met taal één van de mooiste dingen die er zijn.”

‘Buurtaal’ van Miet Ooms telt 271 pagina’s en kost 22,5 
euro. Het boek is in de meeste boekhandels verkrijgbaar. 
Een gesigneerd exemplaar kan je in de bibliotheek kopen of 
bestellen via taalwebwinkel.taalverhalen.be. 

“Taal is een fantastische snoepjespot vol lekkernijen”
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Dossier uitgelicht
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Veilig de 
winter door!
De winterperiode brengt vaak mooie winterplaatjes 
en sneeuwplezier voor jong en oud met zich mee. 
Toch zijn deze maanden niet altijd even gemakkelijk. 
Zo zorgen sneeuw en ijzel geregeld voor ongemak. 
De technische dienst van Herk-de-Stad probeert de 
risico’s tijdens winterweersomstandigheden zoveel 
mogelijk te coördineren en te bestrijden. Tien vragen 
met antwoorden over de winteraanpak in onze 
gemeente.

Binnen welke periode zijn de 
strooidiensten actief?
Van begin november tot midden 
maart zijn medewerkers van de 
technische dienst van permanentie 
voor de gladheidsbestrijding op de 
gemeentewegen.

Hoe bepaalt de technische dienst 
wanneer strooien noodzakelijk is?
De personen met permanentie volgen 
de weersvoorspellingen, en controleren 
tijdens de nacht regelmatig de situatie op 
de wegen.

Strooit de gemeente alle Herkse wegen?
Neen, de Herkse gewestwegen worden 
beheerd en dus ook gestrooid door 
het Agentschap Wegen en Verkeer. 
Het gaat om de Sint-Truidersteenweg, 
Stevoortweg, N2 en Kiezelweg/
Neerstraat/Stationsstraat.

Waarom worden sommige wegen 
niet gestrooid?
De ijs- en sneeuwbestrijdingsteams 
gaan te werk volgens een strategisch 
strooiplan. De wegen overal, voortdurend 
en tegelijk strooien is immers onmogelijk. 
De zoutvoorraad is immers niet 
eindeloos. Daarnaast kost sneeuw- en 
ijzelbestrijding heel veel geld en tast het 
de beplanting naast onze wegen aan. 

Bovendien heeft strooien in rustige straten 
geen enkele zin. Strooizout en pekel kan pas 
optimaal inwerken op sneeuw en ijs wanneer in 
een straat voldoende verkeer rijdt.
Het strooien gebeurt volgens vastgestelde 
routes, opgesteld op basis van het gebruik 
van de wegen. Daarbij krijgen de hoofdwegen, 
de verbindingswegen, de busroutes en de 
fietspaden die vaak door de schoolgaande 
jeugd gebruikt worden prioriteit. Zo worden de 
meest gebruikte wegen het snelst sneeuwvrij 
gemaakt. Als deze wegen voldoende open zijn, 
komen de verkavelingen en woonstraten aan 
de beurt. Ondanks het snelle optreden van de 
strooidiensten is het haast onmogelijk om overal 
gelijktijdig aanwezig te zijn. Pas je rijgedrag dus 
steeds aan de weersomstandigheden aan.
In een aantal straten die deel uitmaken van 
het strooiplan strooien onze diensten soms 
toch niet. Dit zijn straten waar het wegdek 
recent werd vernieuwd. Het strooizout zou er 
het nieuwe wegdek aantasten. Als alternatief 
worden er verwittigingsborden geplaatst die 
chauffeurs waarschuwen.

Mijn straat is opgenomen in het strooiplan, 
maar toch duurt het een tijdje voor er een 
strooiwagen passeert?
De gemeentewegen zijn onderverdeeld in 
verschillende strooiroutes. Het kan dus zijn dat 
jouw straat pas enkele uren na de start van 
de strooiwerken wordt gestrooid. In sommige 
gevallen merk je ook niet meteen op dat er 
is gestrooid. Zo geraakt het zout bij hevige 
sneeuwbuien als snel ondergesneeuwd.
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En wat met de stoepen?
Overdag ruimen ploegen sneeuw langs openbare 
gebouwen, tunnels, bruggen en druk belopen openbare 
plaatsen. Het politiereglement bepaalt dat iedere inwoner 
van Herk-de-Stad verplicht het stukje stoep voor zijn eigen 
woning ijs- en sneeuwvrij moet houden. Bewoners van 
appartementsgebouwen en studentenkoten maken hierover 
best onderling goede afspraken.

Hoe hou ik mijn stoep ijs- en sneeuwvrij?
Je verwijdert alle sneeuw en ijs over minimum één meter 
breedte. Al het overtollige sneeuw en ijs mag je ophopen langs 
het voetpad. Zorg wel dat de rioolputten vrij blijven. Je strooit 
best ook wat zout.

Wat riskeer ik als ik de stoep voor mijn deur niet 
sneeuw- of ijsvrij hou?
Doe je dit niet, dan riskeer je een gemeentelijke administratieve 
sanctie. Vindt er voor je woning een glijpartij plaats, dan moet 
jouw familiale verzekering de eventuele schade vergoeden.

Wat gebruikt de gemeente om te strooien?
De strooidiensten van de technische dienst gebruiken 
voornamelijk nat zout. Dit is een mengsel van strooizout en 
water, dat vrijwel meteen sneeuw en ijs doet smelten wanneer 
er veelvuldig verkeer over rijdt. Nat zout blijft beter op de 
weg kleven en waait minder snel weg. Hierdoor kan er ook 
nauwkeuriger gestrooid worden en wordt voorkomen dat 
planten en bomen langs de wegen schade ondervinden van 
het zout.

Hoe groot is de zoutvoorraad van de gemeente?
De technische dienst is uitgerust met een silo waarin strooizout 
onder optimale omstandigheden kan worden bewaard, 
goed voor een capaciteit van 200 ton strooizout. Bij extreem 
noodweer nemen we bijkomend maatregelen en reserveren we 
extra voorraden bij onze leverancier. Dit alles is voldoende om 
een normale winter vlekkeloos te doorstaan.

Laat je zien 
in de winter!
Goed kunnen zien is in deze donkere dagen uiteraard 
heel belangrijk. Maar gezien worden, is nog veel 
belangrijker! Zeker nu het vroeger donker wordt en het 
weer slechter dreigt te worden. 

Enkele tips:

Voor voetgangers:

• Draag helder gekleurde kledij.
• Vermijd zwarte of donkere kleren!
• Draag reflecterende accessoires.
 

Voor fietsers:

• Draag een fluovestje. Je bent veel meer zichtbaar, vanop 
150m, en in combinatie met je fietsverlichting val je pas 
echt op.

• Reflectoren op de fiets: rood achteraan, wit vooraan, 
dubbelzijdige op de spaken en/of witte reflecterende 
strook aan de zijkant van de wielen. Ook de pedalen 
van je fiets moeten uitgerust zijn met gele of oranje 
reflectoren.

• Zorg voor een wit of geel licht vooraan, een rood licht 
achteraan. Beide lichten mogen zowel op de fiets als de 
fietser zelf bevestigd worden (bv. op de jas, boekentas, 
rugzak, fietshelm, enz.). Let wel op dat deze lichten 
steeds volledig zichtbaar en onbedekt zijn.

• Steek je lichten ook aan als de zichtbaarheid minder is 
dan 200 meter, bv. door mist, regen, sneeuw, enz.

• Racefietsen en terreinfietsen moeten vooraan een witte 
reflector en achteraan een rode reflector hebben als ze 
met één of twee spatborden uitgerust zijn.

© Annie Spratt
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Prikbord

Toe aan nieuwe ramen of extra isolatie? 
Bereken je winst op fluvius.benoveren.be

Benieuwd hoeveel je bespaart met isolatie of nieuwe ramen? 
Fluvius stelt vier nieuwe online calculators voor waarmee je 
in een handomdraai berekent hoeveel je BENOvatie (beter 
dan een gewone renovatie) kost, wat de terugverdientijd is en 
hoeveel energie je bespaart. Je komt bovendien meteen ook 
te weten of je in aanmerking komt voor een premie. Probeer 
het zelf op benoveren.fluvius.be. Je vindt er trouwens nog 
veel meer onafhankelijk advies om je BENOvatie tot een goed 
einde te brengen.

Huis van het Kind zet zich in voor 
kwetsbare kinderen                                     
                                                                                                                                                      
Kwetsbare gezinnen verdienen tijdens de coronacrisis extra 
aandacht. Daarom zette het Huis van het Kind in deze moeilijke 
periode extra in op de ondersteuning van deze kwetsbare 
doelgroep. Zo werden er twintig laptops verdeeld onder 
kwetsbare kinderen die thuis geen digitale toegang hebben.

Door de coronacrisis was het Huis van het Kind de voorbije maanden 
verplicht om activiteiten zoals vormingen en ontmoetingsmomenten te 
annuleren. Toch zat men in het Huis van het Kind niet stil. Er werden 
initiatieven opgezet om kwetsbare gezinnen verder te ondersteunen. 

Laptops
Het Huis van het Kind lanceerde een oproep om laptops te doneren 
om zo kinderen die thuis geen computer hebben toch de mogelijkheid 
te geven om thuisonderwijs te volgen. Inwoners en een aantal bedrijven 
schonken in totaal twintig bruikbare laptops. De laptops werden 
verdeeld via de plaatselijke basisscholen en de Sociale Dienst van de 
gemeente. Het gemeentebestuur en het Huis van het Kind danken alle 
schenkers voor hun bijdrage. Het Huis van het Kind maakte bovendien 
middelen vrij voor de aankoop van zes nieuwe laptops. Deze laptops 
worden uitgeleend aan gezinnen via de Sociale Dienst. Hiervoor werden 
nog vier laptops aangekocht. 

Pamperboxen
Tijdens de coronacrisis bleven ook de pamperboxen in de verschillende 
Herkse opvanginitiatieven staan. In deze pamperboxen kunnen 
bezoekers overschotten van pampers achterlaten. Deze pampers 
werden de voorbije maanden verdeeld onder Herkse gezinnen met 
kinderen die het in deze periode extra moeilijk hebben. 

Ruilkast
Sinds december vind je aan de ingang van het Huis van het Kind een 
ruilkast met klein spelmateriaal voor gezinnen met jonge kinderen. Een 
ruilkast is een plek waar mensen allerlei spulletjes in kunnen leggen 
die wachten op een nieuw leven. Iedereen kan dingen uitzoeken en 
meenemen of zelf spulletjes meebrengen en in de kast zetten. Ruilen 
kan voorlopig omwille van de coronamaatregelen enkel tijdens het 
schooljaar op maandag van 13.30 tot 15.30 uur. 

Meer informatie over de initiatieven en werking van het Huis van het 
Kind vind je op de facebookpagina van het Lokaal Overleg Kinder- en 
Gezinsbeleid (www.facebook.com/LOKGHDS) of telefonisch via 013 55 
41 81 of e-mail: huisvanhetkind@herk-de-stad.be.
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Herk-de-Stad deelt 
herbruikbare winkeltassen uit
Herk-de-Stad verdeelt via de meeste Herkse winkels herbruikbare 
winkeltassen. Herk-de-Stad draagt zo bij tot een duurzame en nettere 
gemeente en ondersteunt ook de lokale economie in deze moeilijke 
coronatijden.

Wist je dat er voor de productie van één plastic wegwerpzakje 2cl aardolie nodig is? 
Je vindt dat niet veel? Bedenk dan wel dat de ruim 10 miljoen inwoners van België 
jaarlijks tot voor kort meer dan 3 miljard van die zakjes gebruikten … goed voor een 
verbruik van 60 miljoen liter aardolie. Daarom verspreidt de gemeente via de meeste 
Herkse handelaars bijna 1.200 herbruikbare winkeltassen. Op de tas staat een oproep 
om lokaal te winkelen, het logo van de gemeente en de bekende Herkse slogan ‘Ik 
ben Her(k)bruikbaar’. De handige linnen zakken zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er dus 
zeker naar bij je handelaar.



In de loop van januari wordt de nieuwe gemeentelijke website van Herk-de-Stad gelanceerd. Met de nieuwe website 
investeert de gemeente in een betere communicatie met haar inwoners. De website www.herk-de-stad.be wordt niet alleen 
in een nieuwe jas gestoken en gebruiksvriendelijker gemaakt, maar wordt ook volledig opnieuw ingedeeld. Hierdoor zal 
de informatie sneller te vinden zijn. De nieuwe website zal bovendien vlot leesbaar zijn op elk toestel en voldoet aan de 
Europese richtlijn over de toegankelijkheid van overheidswebsites en applicaties, waardoor ze voor iedereen bruikbaar, 
begrijpelijk en toegankelijk zal zijn.

De huidige website dateert nog van 2015, een eeuwigheid in de digitale wereld die continu in verandering is. De nieuwe website wordt 
ontworpen in samenwerking met end2end Solutions. Herk-de-Stad koos voor een eigen design, volledig op maat van de inwoner. 
Momenteel wordt de laatste hand aan de nieuwe site gelegd om in de loop van januari online te gaan.

Nieuwe 
gemeentelijke 
website in 
januari online

Hoofdmenu’s
Via de hoofdmenu’s ‘Leven en Welzijn’, ‘Onderwijs en Vrije 
Tijd’, ‘Veiligheid en preventie’, ‘Over Herk-de-Stad’, ‘Wonen en 
Werken’, ‘Contact en Openingsuren’ en het ‘Thuisloket’ kan 
je eenvoudig navigeren doorheen de website. De deelmenu’s 
worden heel overzichtelijk weergegeven. De duidelijke knoppen 
‘Afspraak maken’, ‘Iets melden’, ‘Online aanvragen’ en 
‘Inschrijven’ springen onmiddellijk in het oog. Uiteraard is er op de 
nieuwe website ook een uitgebreide zoekfunctie voorzien. Meer 
zelfs, de zoekfunctie is wellicht de snelste manier om te komen 
tot de pagina die jij zoekt. 

Online aanvragen
De nieuwe website zorgt er ook voor dat je niet meer voor 
elk document naar het gemeentehuis moet komen. Via het 
‘Thuisloket’ kan je op een honderd procent beveiligde en 
rechtsgeldige manier aktes of attesten opvragen bij de dienst 
Burgerzaken. Ook een uittreksel uit het strafregister kan je online 
aanvragen. Je kan de documenten 24/7 aanvragen en in de 
meeste gevallen ontvang je het document digitaal ondertekend 
in je mailbox. Die handtekeningen zijn evenwaardig aan een 
handtekening op papier. Moet je toch naar het gemeentehuis 
komen? Vergeet dan niet dat we sinds de coronacrisis op 
afspraak werken. Via de handige afspraakmodule op onze 
website kan je die afspraak heel vlot maken. Je kiest gewoon 
waarvoor je wenst langs te komen en het tijdstip dat je het beste 
uitkomt. Voor het afhalen en kopen van vuilniszakken en het 
afhalen van bepaalde documenten heb je geen afspraak nodig.

Uit in Vlaanderen
De website is ook voorzien van een overzichtelijke 
evenementenkalender, die rechtstreeks in verbinding staat met 
de Uitdatabank. Zo worden activiteiten van verenigingen op 
verschillende kanalen bekend gemaakt, terwijl de verenigingen 
ze maar één keer moeten indienen. En nu maar hopen dat de 
coronacijfers het organiseren van activiteiten snel weer mogelijk 

maken. Verenigingen die meer uitleg nodig hebben over het 
ingeven van evenementen in de Uitdatabank, mogen hiervoor 
contact opnemen met de dienst Communicatie. 

Sociale media
Ook de sociale mediakanalen krijgen de nodige aandacht 
op de nieuwe website. Zie je een leuk nieuwsbericht? Je kan 
het rechtstreeks delen op je Facebookpagina. Via de nieuwe 
website kan je rechtstreeks inschrijven op de nieuwsbrief van de 
gemeente. Zo blijf je helemaal op de hoogte van het laatste nieuws 
uit Herk-de-Stad.

Verenigingen- en bedrijvengids
Ook de verenigingen en handelszaken in Herk-de-Stad zijn 
gemakkelijk terug te vinden op de website. Op de site staat een 
handig overzicht van alle verenigingen en bedrijven, met bijhorende 
contactgegevens. 

Andere nieuwigheden
De nieuwe www.herk-de-stad.be omvat verder nog heel wat 
andere nieuwigheden. Zo kan je de meeste zaken voortaan 
via een online formulier aanvragen, kan je online zoeken of 
er nog bedrijventerreinen vrij zijn en kan je heel snel bij een 
bevoegde instantie terecht om een probleem te melden. Ook 
de erfgoedinventaris is volledig vernieuwd waardoor je voortaan 
op een heel aantrekkelijke manier alles over het rijkelijke Herkse 
verleden kan terugvinden. Tenslotte zit ook de deelsite van De 
Markthallen (www.demarkthallen.be) in een nieuw, eigentijds 
kleedje.

 

Wil je als één van de eerste inwoners onze nieuwe 
site ontdekken? Hou dan onze sociale media in de 
gaten voor de exacte lanceringsdatum van de nieuwe 
www.herk-de-stad.be.
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Hoe omgaan 
met conflicten 

in het gezin 
tijdens de 

coronacrisis? 

Vijf tips!
Door de coronacrisis valt het 

openbaar leven deels stil en zijn 
we als gezin noodgedwongen op 

elkaar aangewezen. Het is normaal 
dat hierdoor spanningen binnen 

het gezin ontstaan. Hoe kan jij 
omgaan met conflicten en geweld 

binnen je gezin en hoe kan je 
conflicten vermijden? Wat te doen 

als er een hoogoplopende ruzie 
is? We geven je graag enkele tips 

om veerkrachtiger te worden in 
deze onzekere en angstige tijden. 
Vragen over geweld? Bel gratis en 

anoniem naar de hulplijn 1712.

Sinds de start van de coronacrisis is er 
een toename van conflicten en geweld 
in gezinnen. 1712 staat klaar om meer 

oproepen hierover te beantwoorden. 
Daarnaast ontwikkelde 1712 een 

poster met tips over hoe gezinnen 
kunnen omgaan met conflicten en 

geweld tijdens deze periode.

1. Zorg voor structuur, 
voor jezelf en elkaar

Deel samen je dag in.
Beweeg voldoende (wandelen, fietsen, yoga,…).
Doe leuke dingen samen en neem tijd voor jezelf.
Geef elkaar elke dag een complimentje.

2. Word je boos? Uit je gevoelens

Zeg wat je voelt of schrijf het op.
Laat kinderen tekenen of hun gevoelens 
uitbeelden met speelgoed.

3. Bespreek spanningen en conflicten

Wat maakt jou en andere gezinsleden (weer) rustig?
Wat ontspant je?
Praat over oplossingen.
Na een ruzie: praat het uit.

4. Druk op de pauzeknop

Verlies je controle? Tel tot tien. 
Adem diep in en uit. 
Ga naar buiten. 
Gaat iemand over jouw grens? 
Neem afstand. Zoek een veilige plek.

5. Zoek steun of hulp

Blijf contact houden met vrienden en familie.
Praat met iemand die je vertrouwt.
Zoek professionele hulp: bijvoorbeeld 
telefonisch of online.

Professionele hulp bij geweld?
Noodsituatie? Bel de politie (101)
of de medische noodhulp (112)
Bel of chat gratis en anoniem 
met hulplijn (1712) bij 
vragen over geweld.

Hulplijn 1712
1712 is een professionele 
hulplijn voor mensen die een 
vraag hebben over geweld, 
misbruik en kindermishandeling. 
1712 is er zowel voor 
minderjarigen als voor 
volwassenen (slachtoffers, 
daders en omstaanders van 
geweld). De hulplijn is gratis 
en anoniem. 1712 kun je elke 
werkdag telefonisch, via e-mail 
of chat bereiken.

Meer info:
www.1712.be
www.slachtofferzorg.be
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Vijf tips over hoe je de escalatie van familiaal geweld kunt voorkomen



Professionele hulp bij geweld?
Noodsituatie? Bel de politie (101)
of de medische noodhulp (112)
Bel of chat gratis en anoniem 
met hulplijn (1712) bij 
vragen over geweld.
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Doe mee met de actie 
‘winkelhier’ en steun 
de lokale economie
De coronacrisis treft al maanden onze Herkse lokale 
economie zwaar. Daarom is het goed dat we met z’n allen 
onze Herkse lokale handelaars en ondernemers steunen. 
Onze handelaars en ondernemers gaan door 
de coronapandemie door een moeilijke en onzekere tijd. 
De Herkse horeca moest in november al voor de tweede 
keer verplicht tijdelijk sluiten. Ook de niet-essentiële 
winkels gingen een tijdlang dicht. Het bestuur neemt 
verschillende initiatieven om de handelaars en 
ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen.

De voorbije maanden werd er vanuit het gemeentebestuur meer 
dan ooit ingezet op het promoten en ondersteunen van de 
lokale economie. Zo werden er voor ongeveer 18.000 euro aan 
cadeaucheques van de Herkse Middenstandsraad aangekocht 
voor getroffen Herkse gezinnen. De cadeaucheques werden 
via onze communicatiekanalen ook uitgebreid gepromoot. 
Daarnaast werden onder de handelaars 1.200 herbruikbare linnen 
winkeltassen verdeeld. Verder werden er enkele reglementen 
tijdelijk aangepast ten voordele van de Herkse handelaren. 
De handelaren kunnen ook steeds een beroep doen op het 
gemeentebestuur voor allerlei informatie en affiches in de strijd 
tegen corona.

Steun mee de Herkse lokale handel
Ook jij als inwoner kan mee de Herkse lokale handel 
ondersteunen. Dat kan door:

• Zo veel mogelijk bij onze Herkse middenstand te kopen        
(je bespaart hiermee ook brandstof en het is beter voor het 
milieu).

• Cadeaucheques van de Herkse Middenstandsraad aan te 
kopen. De deelnemende handelaars en ondernemers 
vind je terug op www.herk-de-stad.be/
middenstandcheques. Onder de handelaars 
is ook een affiche verspreid om uit te 
hangen zodat je als koper heel snel 
weet dat ze de cadeaucheques 
aanvaarden. Wist je trouwens dat 
je de cheques ook kan gebruiken 
om afhaalgerechten te betalen in de 
Herkse horecazaken?

Drukkerij Vanwing
Ridderstraat 9
3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 46 22
e-mail: drukvw@skynet.be

Toerisme Herk-de-Stad
Pikkeleerstraat 14
3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 38 11 
e-mail: toerisme.herk-de-stad@scarlet.be

Online
Veel Herkse handelaars hebben tijdens de coronacrisis 
(noodgedwongen) hun goederen via het internet te koop 
aangeboden of moeten inzetten op afhaalfaciliteiten. Zij moeten 
nu nog meer dan ooit het opnemen tegen de grote marktspelers 
die uitsluitend via het internet verkopen en daar meer bedreven 
in zijn. Als de Herkse middenstand zijn economische positie 
en concurrentiekracht wil behouden in de volgende jaren zal 
het belangrijk zijn dat zij ook die digitale snelweg bewandelen 
en gebruiken voor hun verkoop. Het kan hen maar helpen om 
hun (lokale) verkoop te versterken en hen op de kaart te zetten. 
Vraag zeker bij je handelaar of hij/zij ondertussen een website 
heeft of een facebookpagina. Altijd handig om te volgen welke 
nieuwtjes je handelaar heeft. En ook leuk om eens te snuisteren 
en misschien wel nieuwe dingen te ontdekken waarvan je niet 
wist dat je handelaar het verkocht.

Je kan de cadeaucheques kopen bij:



AWV vernieuwt kruispunt N2 met Kapelstraat en Bosstraat
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil het kruispunt 
vernieuwen van de N2 Steenweg met de Kapelstraat en de 
Bosstraat in Herk-de-Stad. Rondom het kruispunt komen 
vrijliggende fietspaden met oversteekpunten. Het kruispunt zelf 
wordt uitgerust met verkeerslichten en verlengde afslagstroken met 
groene middenberm. Dat moet de woon- en schoolomgeving in 
deelgemeente Berbroek beter ontsluiten en verkeersveiliger maken. 
De eerste werken starten vermoedelijk pas midden 2021.

Met het nieuwe kruispuntontwerp heeft AWV drie duidelijke 
doelstellingen:
• Meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers, in het 

bijzonder voor fietsers en voetgangers, door het bestaande 
kruispunt uit te rusten met verkeerslichten, middenberm en 
vrijliggende fietspaden met oversteekplaatsen.

• Een betere ontsluiting en lokale bereikbaarheid van de woon- 
en schoolomgeving aan weerskanten van het kruispunt in 
Berbroek.

• Betere en comfortabele voorzieningen voor het openbaar 
vervoer door de aanleg van moderne bushaltes (bushaven).

Vanaf medio 2021: start nutswerken

Pas midden 2021 starten de eerste werken op het terrein. 
Daarbij zijn eerst de nutsmaatschappijen aan zet om hun kabels en 
leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom te vernieuwen. 
Aansluitend kan AWV de herinrichting van het kruispunt aanvatten, 
die vermoedelijk ongeveer een half jaar 
zal duren.

Start aanleg riolering in Amandinaweg 
en Keernestraat in 2021

In het voorjaar van 2021 starten de voorbereidende werken voor 
de riolerings- en wegeniswerken in zowel de Amandinaweg als de 
Keernestraat. De eerste maanden zullen de nutsmaatschappijen 
voorbereidende werken uitvoeren in de bermen, waarna de 
eigenlijke heraanleg start. Bewoners van de betrokken straten 
worden via briefwisseling vooraf ingelicht over de impact van de 
werken op hun woning en de toegankelijkheid ervan.

Ophaling grofvuil online aanvragen
Heb je afval dat te groot is om mee te geven met de reguliere 
huisvuilophaling aan huis? Dan kan je met dit grofvuil naar het 
recyclagepark  gaan  of  het  aan  huis  laten  ophalen.    Vanaf  
1  januari  2021  kan  je  de  ophaling  niet  alleen  online  
aanvragen,  maar ook online betalen.  Je moet na een aanvraag 
niet langer een grofvuilsticker aankopen en op het grofvuil 
kleven vooraleer je het afval buiten zet. Je maakt op voorhand 
een inschatting van de hoeveelheid grofvuil die je wil meegeven. 
Je kan per ophaling maximum 4 m³ grofvuil buitenzetten. Let 
wel, de ophalers hebben ten alle tijden het laatste woord: zij 
schatten op de dag van de ophaling de hoeveelheden in. Het 
online aanvragen van de ophaling kan via www.limburg.net/
ophaling-aan-huis.
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Meldpunt voor problematische situaties op vlak van wonen
Wonen in West-Limburg (WWL) fungeert als meldpunt voor problematische situaties op vlak van wonen. Wonen in West-Limburg zet in op 
het creëren en het behouden van een aangename woon- en leefomgeving.

Het verduurzamen van het woningenpatrimonium is een belangrijk aspect van de werking van WWL. Woningkwaliteitsproblemen, leegstand 
en verwaarlozing worden aangepakt met als doel het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te verhogen en de leefbaarheid 
van buurten te verbeteren.
Nieuw vanaf januari 2021 is dat je ook terecht kan op het meldpunt voor een melding van discriminatie op de private huurmarkt. Vermoed 
je dat je tijdens je zoektocht naar een woning gediscrimineerd werd op basis van je origine, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, 
vermogen,…? Dan kan je bij Wonen in West-Limburg terecht voor een luisterend oor en het aanmaken van een melding bij Unia, de 
onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Meer info:
Wonen in West-Limburg
tel. 013 38 03 16
e-mail: info@woneninwestlimburg.be
Openingsuren Wooninfopunt:
Dinsdag van 9-12 uur
Donderdag van 9-12 uur
Er kan een online afspraak gemaakt kan worden via de gemeentelijke website of telefonisch.

Herk-de-Stad engageert zich om de strijd aan te gaan tegen de klimaatverandering. Daarvoor worden 
tegen eind 2023 209 bomen geplant op het openbaar domein zoals bijvoorbeeld in de dorpskernen. 
De eerste bomen worden in het voorjaar van 2021 in Herk centrum en in Schakkebroek geplant. 
De buurtbewoners krijgen hierover tijdens een online infovergadering op woensdag 9 december 
inspraak.

Bomen zijn wel degelijk een antwoord op de effecten van klimaatveranderingen in een stad. Bomen 
leveren een belangrijke bijdrage tot het leefklimaat en de bio-diversiteit, zeker ook in de stad. Bomen 
zuiveren de lucht: ze nemen CO2 op en filteren fijnstof. Door hun schaduw, maar vooral door 
verdamping zorgen bomen voor verkoeling. Daarom wordt er in Herk-de-Stad gekozen om de 
Herkse straten te vergroenen. De komende jaren worden er op locaties waar bebouwing is op het 
openbaar domein, restpercelen of percelen in eigendom van Herk-de-Stad in totaal 209 bomen 
geplant.

Locaties
De eerste bomen worden in het voorjaar van 2021 geplant. Die komen in Herk Centrum (Vezerlaan-
nieuwe hondenlosloopweide, Oude straat, Diestsesteenweg, Driespoortweg, Meester Mintenplein, 
Pater Vanwingplein) en in Schakkebroek (Schoolstraat, Schopstraat-Terbermenweg en aan de 
ingang van de Lindeboomstraat ter hoogte van de Terbermenweg). Het gaat om in totaal 72 bomen. 
De jaren nadien komen Berbroek (2022 en 2023), Schulen (2022) en Donk (2023) aan bod.

Herk-de-Stad 
plant 209 bomen 
in de strijd tegen 
de klimaatverandering
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Politie

Wijkpolitie controleert op 
inhaalverbod en mondmaskerplicht

De Wijkpolitie van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad staat 
in voor de dagelijkse orde in Herk-de-Stad. Daarnaast waren 
er de voorbije weken controles op het inhaalverbod op de Sint-
Truidersteenweg en acties in samenwerking met De Lijn. De komende 
tijd staan er controles op de gordeldracht op het programma en 
wordt de controle op sluikstorten opgevoerd door het plaatsen van 
camera’s.

Twintig pv’s voor inhalen op de Sint-Truidersteenweg.
Op de Sint-Truidersteenweg geldt sinds enige tijd een inhaalverbod. 
Heel wat automobilisten lappen dit inhaalverbod aan hun laars. De 
politie maakte tijdens controles een twintigtal pv’s op. Daaruit blijkt 
dat de meeste overtreders buurtbewoners zijn. Een veelgehoord 
argument van de overtreders is dat de situatie verwarrend is 
omdat de belijning niet werd aangepast. Vergeet echter niet dat de 
verkeersborden die er staan prioritair zijn ten opzichte van de belijning.  
Word je in de toekomst vertraagd door een landbouwvoertuig, 
profiteer van de mooie omgeving en weet dat het inhalen niet veel 
gewonnen tijd oplevert maar wel een fikse boete.

Controle mondmaskerplicht
Samen met De Lijn controleerde de Wijkpolitie de lijnbussen bij 
aankomst aan de scholen. De politie stelde tot grote tevredenheid 
vast dat de bussen niet overvol zaten en dat de mondmaskerplicht 
correct werd nageleefd. In de toekomst volgen er opnieuw 
soortgelijke acties. De politie plant ook controles op de gordeldracht 
aan de school en op het correct gebruik van de fietsverlichting.

Camerabewaking tegen sluikstorten
Netheid en orde is voor velen belangrijk.  Thuis maar ook in het 
straatbeeld.  De Wijkpolitie heeft camera’s ter beschikking om te 
kunnen optreden bij sluikstorten.  Dat kan gaan van het weggooien 
van een sigarettenpeuk tot het achterlaten van een vuilzak aan een 
(kleding)container.  Indien een overtreding wordt vastgesteld, wordt 
er een GAS boete opgemaakt.  

De wijkinspecteurs van Herk-de-Stad verhuizen

Half januari verlaten de inspecteurs van Herk-de-Stad hun kantoor in 
de Guldensporenlaan en nemen zij hun intrek in het OCMW-gebouw 
op de Dokter Vanweddingenlaan 21. Voorlopig zullen zij dit gebouw 
delen met de diensten van het OCMW.

Wijkpost Herk-de-Stad
OCMW-gebouw
Dokter Vanweddingenlaan 21 | 3540 Herk-de-Stad
tel. 011 938 960
e-mail: pz.lrh.wijk.herkdestad@police.belgium.eu

Openingsuren:
Maandag: 14-19.30 uur
Dinsdag:  9-12 uur
Woensdag: 9-12 en 13.30-16 uur
Donderdag: 9-12 uur
Vrijdag:  9-12 uur

Voor een aangifte maak je een afspraak via www.politielrh.be of via de 
gratis app ‘politie LRH’.
Bij vragen of problemen kun je steeds terecht bij je wijkinspecteur.  Je 
vindt zijn of haar contactgegevens op www.politielrh.be. Je kan de 
Wijkpolitie ook volgen op facebook via wijkpolitie Herk-de-Stad.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de politie LRH

De politie Limburg Regio Hoofdstad gaat in de toekomst nog meer 
inzetten op online én milieuvriendelijke communicatie. Daarom starten 
zij vanaf 2021 met een digitale nieuwsbrief. Wanneer je je inschrijft op 
deze nieuwsbrief ontvang je elke maand een e-mail met de laatste 
nieuwtjes uit de politiezone, resultaten en aankondigingen van 
controles, … . 
Wil jij deze nieuwsbrief graag ontvangen? Registreer je dan snel en 
eenvoudig op de website www.politielrh.be. 

Nieuwe e-mailadressen voor de politie LRH

Alle diensten van de politie Limburg Regio Hoofdstad gebruiken vanaf 
1 januari een nieuw e-mailadres. Alle adressen eindigen voortaan op 
@police.belgium.eu. De wijkpolitie van Herk-de-Stad kan je voortaan 
bereiken via pz.lrh.wijk.herkdestad@police.belgium.eu. 
Op de website www.politielrh.be vind je een overzicht van de 
e-mailadressen van de belangrijkste diensten terug.

Huisnummers redden levens
Wanneer je dringend politie, brandweer of een ziekenwagen 
nodig hebt, is het belangrijk dat deze hulpdiensten je huis 
snel kunnen vinden. Ook in het donker. Nog te vaak verliezen 
zij kostbare tijd bij een interventie omdat ze niet onmiddellijk 
het juiste huis of appartement kunnen terugvinden. De reden 
hiervoor? Huisnummers die ontbreken, te klein zijn of niet 
verlicht worden. Je huisnummer goed zichtbaar aanbrengen, 
kan dus letterlijk levens redden! Een duidelijk huisnummer is 
zichtbaar tot op straat en indien mogelijk ook verlicht wanneer 
het donker is.

Wist je trouwens dat je een GAS-boete riskeert wanneer je 
jouw huisnummer niet duidelijk zichtbaar bevestigt?
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De Markthallen
De Wandelcentrale
de Bib
Poëzieweek
Jeugd en Sport
Workshops en kampen

VRIJETIJDSAGENDA VAN HERK-DE-STAD

p.17

p.18

p.16

Alle evenementen 
onder voorbehoud 

van de evolutie van 
de coronamaatregelen.

Meest recente info op www.herk-de-stad.be.



☎ 013 35 99 50

@  demarkthallen@herk-de-stad.be

       www.demarkthallen.be

Volg onze sociale media voor updates rond programma De Markthallen
Corona schudde het programma van De Markthallen jammer genoeg 
al meermaals door elkaar. Hou daarom www.demarkthallen.be of de 
facebookpagina van De Markthallen in de gaten voor meer nieuws over 
de komende (verplaatste) voorstellingen. Inschrijven op de maandelijkse 
digitale nieuwsbrief kan dan weer via www.demarkthallen.be. 

Ben je niet zo digitaal aangelegd en zit je nog met vragen, bel dan tijdens 
de kantooruren naar 013 35 99 50. 

De seniorennamiddag ‘Op De koffie met Danny Fabry’ op 
vrijdag 15 januari is intussen ook geannuleerd. Een nieuwe 
datum ligt nog niet vast.

Op zoek naar wandelgezelschap?
Schrijf je in voor de Wandelcentrale
Wandelen is fijn: je bent in de buitenlucht, in beweging en geniet van wat er te zien is. Wandelen 
met zijn tweeën is nog fijner: je leert nieuwe mensen kennen en je hebt kans op een goed 
gesprek. Toch is het niet altijd makkelijk om een goed ‘wandelmaatje’ te vinden. Bel of mail 
naar de Wandelcentrale en geef je gegevens door. Als de Wandelcentrale een ‘match’ heeft, 
dan krijgen jullie elkaars gegevens en maak je zelf een afspraak om samen te gaan wandelen. 
De Wandelcentrale richt zich momenteel op mensen die in en rond Herk-de-Stad wonen.

Je kan je inschrijven op de Wandelcentrale door het deelnameformulier op https://www.
herk-de-stad.be/vrije-tijd/de-markthallen/workshops in te vullen en terug te mailen naar 
demarkthallen@herk-de-stad.be. De Wandelcentrale is t.e.m. 31 mei ook telefonisch 
bereikbaar tussen 10 en 16 uur (niet tijdens schoolvakanties) op 013 35 99 53. 
Je inschrijven voor de Wandelcentrale is gratis.
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Vorming

Herk-de-Stad knoopt opnieuw aan 
met traditie van jeneverstoken
Herk-de-Stad knoopt met de lancering van een eigen Herkse jenever terug aan bij een aloude 
traditie van jeneverstoken in Herk-de-Stad. 
Rond 1840 bouwde Pierre Vliegen aan de Markt 19 een herenhuis. Vandaag vergadert hierin 
de Herkse gemeenteraad. Dit gebouw omvatte onder meer een jeneverstokerij. Pierre Vliegen 
verkocht zijn jenever onder de naam ‘La Mouche’. Zijn zonen openden ook een stokerij Vliegen 
in Hasselt. Als aandenken aan deze ‘Herkse’ jeneverstokers wordt een jenever gestookt volgens 
het oude procedé en met enkel natuurlijke grondstoffen. De jenever kost 22 euro voor een fles en 
is te koop bij de dienst Toerisme, Drankenhandel Roosen en in De Markthallen.  

Winterse salades maken
Zaterdag 13 februari 2021 van 9.30 tot 12.30 uur
Salades zijn niet alleen lekker in de zomer. Ook in de winter kan een salade overheerlijk zijn. 
Winterse salades zijn gevuld met ingrediënten die de smaak rijker en warmer maken. Je 
combineert wintergroenten in een gezonde salade, met als resultaat een gerecht bomvol 
smaak. Deze salades zitten boordevol vitaminen en mineralen die je in de winter zeker kan 
gebruiken!
Standaardprijs: 21 euro - Kortingsprijs: 14 euro 
Verhoogde tegemoetkoming: 5 euro
Verplicht inschrijven via www.vormingplus-limburg.be of via 011 56 01 00
Let op: max. 12 deelnemers
i.s.m. De Gezinsbond



☎ 013 55 39 01

@  bibliotheek@herk-de-stad.be

Herkse kleuters nemen deel aan 
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
De derde kleuterklassen van Groot Herk doen ook dit schooljaar mee met Kinder- en Jeugdjury 
Vlaanderen, beter gekend als KJV.  De bib bezorgt hiervoor per school acht leuke prentenboeken 
om in leesgroepjes of samen met de klas te lezen. Om het leesplezier te vergroten is het ook de 
bedoeling om het boek te beleven. Daarom is er per boek een werkmodel uitgewerkt met info 
over de makers van het boek (auteur/illustrator), creatieve opdrachten zoals knutselideetjes, een 
verkleedpartij organiseren, tips om te filosoferen met de kinderen, een link vinden naar een filmpje… 
Als alle prentenboeken gelezen zijn, mogen ze met de klas hun top acht invullen op 
een stemformulier. Op 8 mei worden de winnaars van alle ingezonden stemformulieren 
bekendgemaakt. 
Ben je tussen 4 en 16 jaar oud en wil je zelf ook meedoen met KJV? Dan kan je je op www.kjv.
be registreren als internetjury en zelf de boeken uitlenen in onze bib. De boeken worden ook 
aangeboden als luisterboek via Luisterpuntbibliotheek. 

Lerarenkaart af te halen in de Bib
Sinds maandag 21 december kunnen leerkrachten 
die officieel in Herk-de-Stad wonen hun Lerarenkaart 
2021 ophalen in de bibliotheek. Wie vóór 3 november 
een abonnement nam op Klasse Magazine, krijgt 
zijn Lerarenkaart 2021 thuisbezorgd. Ben je 
leerkracht en ben je niet zeker in welke bibliotheek 
jouw Lerarenkaart op jou ligt te wachten? 
Check dan www.waarismijnlerarenkaart.be.

Poëzieweek 
met als thema 
‘samen’
Tijdens de Poëzieweek 
met als thema ‘Samen’ 
verrassen we enkele 
bibliotheekleden met een 
poëtisch geschenkje. 

Hou dus tussen 28 januari en 
3 februari jouw brievenbus in 
de gaten want misschien ben 
jij wel één van de gelukkigen. 

Naar tweejaarlijkse 
gewoonte organiseert de 
bibliotheek samen met de 
Sint-Martinusscholen en 
de Tienerschool Herx ook 
een poëziewedstrijd voor 
de leerlingen van de eerste 
graad van het secundair 
onderwijs. De winnende 
gedichten krijgen een mooi 
plekje in de therapietuin 
van het Revalidatiecentrum 
Jessa Ziekenhuis Campus 
St.-Ursula. Ook de patiënten 
van het revalidatiecentrum 
kunnen aan de 
poëziewedstrijd deelnemen. 

E-boeken lezen waar en 
wanneer je wil
Op 17 september werd het nieuwe e-boekenplatform 
cloudLibrary gelanceerd. De collectie werd ondertussen 
uitgebreid tot 6.000 titels, zowel fictie als non-fictie. In 
de eerste zes weken leende een 45-tal unieke leners 
een e-boek uit, in totaal goed voor zo’n 130 e-boeken. 
De reacties van de eerste gebruikers zijn positief. Vooral 
het gebruiksgemak om boeken te lenen van thuis uit en te 
lezen op je eigen toestel spreekt de leners aan. Daarnaast 
reageren ook oudere leners enthousiast omdat een 
e-boek je de kans geeft om het lettertype aan te passen, 
waardoor het makkelijker en aangenamer wordt om een 
boek te lezen als je slechtziend bent. Alle info over deze 
nieuwe e-boekendienst vind je op de bibliotheekwebsite.

Online betalen via 
Mijn Bibliotheek
Voor openstaande kosten moet je 
voortaan niet meer speciaal naar 
de bib komen om te betalen aan de 
betaalautomaat. Je kan nu ook online 
betalen. Daarvoor meld je je aan via  ‘Mijn 
Bibliotheek-account’. Je ziet meteen of 
er nog openstaande betalingen zijn. Klik 
op de link waarna je op ‘betaal nu’ kan 
klikken. Je krijgt een lijstje met kosten. 
Eventueel selecteer je welke je wel/niet 
meteen wil betalen. Klik op 'betaal nu'. En 
je komt in je bankomgeving terecht. 
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Geen oude boeken of 
dvd’s in inleverbus

Het is altijd spijtig als oude boeken 
worden weggegooid. Helaas kan de 
bib geen schenkingen aannemen 
omdat het doel is te zorgen voor 
een actuele collectie. Stop daarom 
geen oude boeken of dvd’s in de 
inleverbus. Wil je je (oude) boeken 
graag een tweede leven geven, dan 
kan je via de Kringwinkel andere 
mensen hier vast en zeker een 
plezier mee doen. 
 



Ruimtekamp
Maandag 15 februari t.e.m. 

woensdag 17 februari
van 9 tot 16.30 uur

prijs 25 euro
voor kinderen van 

6 tot en met 11 jaar

Tijdens dit kamp staat alles in het teken 
van het heelal! Sterren, planeten, manen, 
kometen, het melkwegstelsel, het zwarte 
gat... We bouwen en lanceren onze eigen 
raket, maken een ruimtehelm en nemen een 
kijkje bij de sterrenwacht. Na het kamp heeft 
het heelal geen geheimen meer voor jou!

Ruimte 
2daagse

Donderdag 18 februari 
en vrijdag 19 februari 

van 9 tot 12 uur
prijs 8 euro

voor kleuters van 
4 tot en met 6 jaar

Workshops in de krokusvakantie

Ook met de allerkleinsten duiken 
we het heelal in. We gaan 
knutselen en toveren je kleuter 
om tot een echte astronaut.

Krokus
film

Vrijdag 19 februari
van 14 tot 16 uur

prijs 4 euro
Voor kinderen van 
6 tot en met 11 jaar

Een plaats reserveren voor de workshops kan vanaf 
maandag 4 januari om 9 uur viawww.vrijetijdherkdestad.be.

Klimmen, kruipen en knutselen 
op kleutersportkamp

Schoolgaande kleutertjes van drie tot en met zes jaar (de kleinsten moeten effectief drie jaar 
zijn voor de aanvangsdatum van het kamp) amuseren zich in de krokusvakantie (van maandag 
15 februari tot en met vrijdag 19 februari, telkens van 9 tot 12 uur in sportcentrum Herkules) met 
speelse klim- kruip- knutsel -en springoefeningen in een bewegingsbos van turntoestellen en 
andere materialen onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers van Dasfun. De oefeningen 

worden afgewisseld met een dansje en diverse spelletjes. 

Inschrijven via www.vrijetijdherkdestad.be.
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Zaadjes van hoop en telefoontje 
voor de Herkse 75-plussers

Het gemeentebestuur pakte de voorbije weken uit 
met drie acties om kwetsbare inwoners van Herk-de-
Stad te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode. 
Alle 75-plussers werden opgebeld om te vragen hoe 
het met hen gaat, er was een briefkaartactie met een 
bemoedigende boodschap en een zakje bloemzaadjes 
als concreet teken van hoop en het OCMW bedeelde een 
kerstmaaltijd bij de kwetsbare cliënten.

Telefoonactie naar alle Herkse 75-plussers

De voorbije maanden waren niet makkelijk. Als deel van 
de meest kwetsbare groep in onze samenleving dreigen 
vooral ouderen in het sociaal isolement te geraken. Daarom 
organiseerden de diensten in december een tweede belronde 
naar de Herkse 75-plussers die nog zelfstandig wonen. 
Gewoon met de vragen ‘hoe gaat het met u’ en ‘kunnen wij 
u ergens mee helpen’. Zo wil het bestuur luisteren naar hun 
noden en behoeften en oplossingen zoeken als er hulpvragen 
zijn. Wie aangaf extra hulp nodig te hebben, kreeg die 
uiteraard aangeboden. Eerder dit jaar namen medewerkers 
van de verschillende diensten tijdens de eerste golf van de 
coronapandemie al contact op met de 840 Herkse 75-plussers. 
Daaruit bleek gelukkig dat de meerderheid van hen kan 

terugvallen op familie, buren of vrienden. Zij die aangaven 
eenzaam te zijn, blijven de diensten van het OCMW regelmatig 
opbellen. Bejaarden die telefonisch niet bereikbaar waren, 
werden bezocht aan de voordeur voor een korte babbel en het 
aanbieden van hulp.

Briefkaartactie ‘zaadjes van hoop’

Alle 500 alleenstaande Herkse 75-plussers ontvingen ook een 
briefkaart met bemoedigende woorden in een mooie gekleurde 
enveloppe met daarin een zakje bloemzaadjes. Door het planten 
van de zaadjes ontstaat nieuw leven in de vorm van een bloem. 
De bloemzaadjes staan zo symbool voor de hoop dat we snel 
uit de coronacrisis zijn. 

Kerstmaaltijd kwetsbare burgers

Kerstmis wordt vaak omschreven als een gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje . Deze beleving geldt echter 
jammer genoeg niet voor ieder van ons. Mede door corona 
voelen mensen zich vaak eenzamer dan ooit. Daarom werd er 
tijdens de kerstdagen een kerstmaaltijd geleverd aan huis bij 
de kwetsbare Herkse burgers die begeleid worden door onze 
Welzijnsdiensten.

Workshops in de krokusvakantie
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Jos Leemans (voorzitter Wendelenstichting) voor de Erfgoedraad..

In het centrum ligt de Veearts Strauvenlaan. 
De herinnering aan de levende veearts Jean 
Strauven is al lang verdwenen. Nochtans 
is hij één van de belangrijke figuren uit de 
geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Hij ging de geschiedenisboeken in 
als één van de bestrijders van de
besmettelijke veeziekte. 

Veearts Strauvenlaan. 
Of hoe een straat een 
gezicht krijgt.

Jean Strauven, geboren in Engelmanshoven op 14 februari 
1870, kwam uit een groot en welvarend gezin. De vakanties 
bracht hij door bij zijn oom Ferdinand Claes, die veearts 
was in Bilzen. Daar kreeg hij de smaak te pakken van de 
veeartsenijkunde. Het diploma van veearts behaalde hij 
aan de veeartsenijschool in Kuregem in 1892. Hij deed er 
alles aan om zo snel mogelijk veearts te kunnen zijn. In 
1892 al kwam hij naar Herk. Hij logeerde bij de gezusters 
Van de Kerckhof in De Kroon, dat een logementshuis was. 
Hij trouwde op 19 mei 1896 in Halen met Maria Amelia 
Steegmans (Halen 10/07/1870 - Herk 14/12/1953). Het 
koppel ging wonen op de hoek van de Diesterstraat en 
de Markt (vroeger optiek Vandersmissen). In juni 1898 
verhuisden ze naar het huis rechts van ‘café Sportwereld’, 
vroeger een deel van het klooster der Ursulinen. In 1904 
kocht hij het huis in de Hasseltsestraat van de familie 
Vliegen-Lequien. Later kocht hij grond bij als tuin. Deze 
grond is nu de hondenlosloopweide achter de Vezer 
in de Kaalsteeg. Tot aan zijn dood woonde hij in de 
Hasseltsestraat. Het koppel kreeg vijf kinderen, waarvan 
het eerste stierf na zes maanden. Bij het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog vluchtte de familie naar Lisle S/Tarn in 
Frankrijk. Ze kwamen echter al heel snel terug naar Herk-de-
Stad. Op zondag 19 mei 1946 vierde het koppel in beperkte 
kring hun gouden huwelijksjubileum.

Paardenkenner

Veearts Strauven was een vooraanstaand paardenkenner. 
Hij was raadgever van vele fokkers en trad meermaals op 
als gewaardeerd jurylid bij keuringen en prijskampen. 51 jaar 
lang gaf hij op zondagvoormiddag theoretische lessen bij de 
hoefsmederijleergangen. 

In 1907 publiceerde hij een boekje over het ‘8 Conferentien over 
de kennis van ’t Belgisch trekpaard’ gegeven in het ‘Landbouw 
Comice van Herck-de-Stad’ door veearts Strauven. Veearts 
Strauven gaf ook voordrachten over paardenhandel.

Harmonie

Jean Strauven was sociaal geëngageerd. Hij was bestuurslid 
van de harmonie ‘Sint-Cecilia’ (Tweede van rechts beneden 
onderschrift foto) en was in 1921 lid van het Strijdersfonds met 
als doel geld rond te halen om de behoeftigen van na de Eerste 
Wereldoorlog te helpen. Strauven was verder 25 jaar voorzitter van 
de Wateringen van het Schulens Broek en stond jarenlang aan het 
hoofd van de paardenverzekering ‘De Eendracht’.

Jean Strauven was bestuurslid van de harmonie “St Cecilia”. 
(Tweede van rechts beneden).
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Jos Leemans (voorzitter Wendelenstichting) voor de Erfgoedraad..

De familie Strauven-Steegmans.

Het graf van Jean en zijn echtgenote en dochter Germaine 
en diens echtgenoot Emile Vanweddingen.

Besmettelijke veeziekten

Veearts Strauven werkte ook mee aan de bestrijding van 
besmettelijke veeziekten. Daarvoor kreeg hij in 1925 de ‘Prix de 2e 
classe acte de courage et de dévouement’. Dag en nacht stond 
veearts Strauven klaar voor het leed van de boerenmensen die 
hem nauw aan het hart lagen. Hoeveel stallen zou hij niet hebben 
bezocht, hoeveel dieren verzorgd, hoeveel boerengezinnen 
een beetje gelukkig gemaakt, als het met de beesten weer 
eens goed was afgelopen? Hij was een gekend chirurg bij het 
castreren van veulens en zijn tussenkomst werd dan ook terecht 
ingeroepen door zijn confraters binnen en buiten de provincie. 
Veearts Strauven deed nooit iets om roem of eer te oogsten. Hij 
was altijd de beminnelijke gedienstigheid zelve en op geen enkel 
gebied koesterde hij ook maar de geringste ambitie. Zijn enige 
bekommernis was de mensen van zijn streek, de veehouders 
en de landbouwers te helpen. Hij kon sappig vertellen over die 
‘zalige oude tijd’, toen hij zijn ronden moest doen met paard 
en tilbury. Er was nog geen elektriciteit en alles moest met de 
petroleumlamp gebeuren in kleine donkere stallen. Naarmate de 
tijd evolueerde werd ook de praktijk van veearts Strauven aan de 
moderne eisen aangepast. Hij was een van de eersten die zich 
een auto kocht om sneller bij zijn klanten te kunnen zijn. Bijna tot 
aan zijn laatste jaren bleef hij zich inzetten voor het welzijn van 
de landbouwersstand, als dienstdoende veearts en als voorzitter 
van de Landbouwcomice. Toen hij oud was, kwamen de boeren 
hem zelfs halen om hun dieren te behandelen. Dat bewijst hoe 
gerespecteerd en graag gezien hij was.

Veearts Strauvenlaan

Herk-de-Stad is Jean Strauven nooit vergeten. Tijdens de 
gemeenteraad van 15 maart 1959 werd ingestemd om de naam 
Veearts Strauvenlaan te geven aan de weg die een verbinding 
vormt tussen de Sint-Truidersteenweg en de Kiezel op Stevoort.
Werner Noblesse is één van de weinige mensen die Jean Strauven 
nog gekend heeft. Werner was een buur van de veearts en zijn 
schoonzus ‘diende’ bij de familie Strauven en zorgde tot zijn 

dood voor hem. “Jean Strauven kwam elke avond zijn thee 
drinken”, vertelt Werner. “Die thee werd gemaakt van de 
lindeboom uit de veearts zijn tuin. Er werd veel gelachen. Hij 
was een bescheiden, vriendelijke man, een eenvoudig en 
goed mens.”   

Maria Genard, de echtgenote van Werner, was zwanger. 
De veearts voelde in 1958 zijn einde naderen. Toch wilde 
hij weten of het een jongen of meisje ging zijn en of alles 
vlot verlopen was. Toen hij uiteindelijk vernam dat baby 
Bernadette er was en alles prima was kon hij rustig inslapen. 
Hij stierf op 23 oktober 1958. Hij werd 88 jaar en 9 maanden. 
Dankzij zijn straatnaam kreeg hij een tweede leven.

Het huis in de Hasseltsestraat.
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PROFICIAT Marianne’s favoriete 
dialectwoord is ‘strikijzer’
Marianne Claes won het boek ‘Buurtaal’ 
van Miet Ooms met haar inzending 
van ‘strikijzer’. Marianne ging in op de 
oproep van de bib om in het kader 
van de Week van het Nederlands haar 
favoriet dialectwoord in te sturen.  Het 
woord ‘strikijzer’ betekent breinaald en 
is buiten onze provincie blijkbaar minder 
gekend. Dit zorgde vroeger voor grappige 
misverstanden omdat haar klasgenoten 
dachten dat Marianne een strijkijzer mee 
naar school zou nemen. 

Jasper wint wedstrijd 
Week van De Smaak
‘Welk gerecht bezorgt jou een 
geluksmomentje?’ vroeg de 
bibliotheek  onlangs in het kader van 
een wedstrijd in de ‘Week van de 
Smaak’. Jasper Vansummeren bakte 
heerlijke Berenpannenkoeken met een 
recept dat kwam uit het kookboek 
‘Party Snacks’ dat hij uitleende via 
de e-boekendienst cloudLibrary. 
Jasper won met zijn inzending een 
boekenbon.

Luc Vos wint 
schrijfwedstrijd
Auteur Luc Vos, die 28 jaar in 
Schakkebroek woonde, is één van 
trotse winnaars van de schrijfwedstrijd 
‘Zwarte sneeuw’ van de Nederlandse 
uitgeverij Godijn Publishing. Zijn thriller 
novelle ‘Noorderlichtvrouw’ verscheen 
samen met drie andere novelles in het 
boek met de gelijknamige titel ‘Zwarte 
sneeuw’ en is onder meer verkrijgbaar 
in de bibliotheek van Herk-de-Stad en 
in alle (online) boekhandels.
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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.)

vr 1 jan  Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
za 2 jan  Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
zo 3 jan  Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
ma 4 jan  Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
di 5 jan  Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
wo 6 jan  Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
do 7 jan  Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
vr 8 jan  Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
za 9 jan  Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
zo 10 jan  Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
ma 11 jan  Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
di 12 jan  Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
wo 13 jan  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
do 14 jan  Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
vr 15 jan  Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
za 16 jan  Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
zo 17 jan  Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
ma 18 jan  Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
di 19 jan  Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
wo 20 jan  Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
do 21 jan  Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
vr 22 jan  Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za 23 jan  Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
zo 24 jan  Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
ma 25 jan  Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
di 26 jan  Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
wo 27 jan  Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
do 28 jan  Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
vr 29 jan  Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
za 30 jan  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
zo 31 jan  Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305

ma 1 feb  Apotheek LEYSSENS – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
di 2 feb  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
wo 3 feb  Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do 4 feb  Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
vr 5 feb  Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za 6 feb  Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
zo 7 feb  Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
ma 8 feb  Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
di 9 feb  Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
wo 10 feb  Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
do 11 feb  Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
vr 12 feb  Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za 13 feb  Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
zo 14 feb  Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
ma 15 feb  Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
di 16 feb  Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
wo 17 feb  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
do 18 feb  Apotheek LEYSSENS – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
vr 19 feb  Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
za 20 feb  Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
zo 21 feb  Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
ma 22 feb  Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
di 23 feb  Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
wo 24 feb  Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
do 25 feb  Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
vr 26 feb  Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
za 27 feb  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
zo 28 feb  Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736

Historisch en 
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Deel 1 

De kerkdorpen Herk en Schakkebroek

    Een uitgave van de Geschiedkundige Kring Groot-Herk - december 2020
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Een nieuwe publicatie 
van de Geschiedkundige 
Kring Groot-Herk 
Historisch en etymologisch onderzoek naar de 
straat- en plaatsnamen in Herk-de-Stad   Deel 1: 
Herk en Schakkebroek

Herk en Schakkebroek tellen op dit ogenblik 98 
straten.  Sommige zijn zeer oud en hebben dus 
een lang verhaal te vertellen, sommige zijn  recent 
en daarover weten de bewoners alles.  Sommige 
hebben een naam die we zonder geleerde uitleg 
wel begrijpen, andere namen stellen ons voor een 
raadsel.  De Geschiedkundige Kring is gaan speuren 
naar dat verhaal van alle straten en naar de betekenis 
van hun naam.

Wanneer ontstonden hier de nederzettingen Harke, 
Scachenbruec, Bermeren?   De Geschiedkundige 
Kring  vond hierover informatie in de middeleeuwse  
cartularia van nabijgelegen abdijen.  Alle mogelijke 
soorten registraties over Herk en het gehucht 
Schakkebroek/ Terbermen  begonnen in 1440 in 
cijnshoven en in de schepenbank en daaruit kon de 
Kring vele toponiemen halen. 

Vanaf midden 18de eeuw werden de kaarten 
nauwkeuriger, zodat het tracé van de straten van toen 
kon vergeleken worden met nu.  Soms veranderde 
dat tracé, er kwamen nieuwe straten maar  vele 
voetpaden, uit de tijd dat onze voorouders zich vooral 
te voet verplaatsten, verdwenen.  Sommige namen 
bleven bewaard, sommige werden tot in het absurde 
aangepast aan het begrip van onze voorouders.

Het boek telt  220 pagina’s en bevat een massa 
foto’s, kaarten en documenten.  Het boek kost 25 
euro en is te koop bij Danny Vereeken (dannyopstal@
gmail.com of 0479 58 26 07), bij drukkerij Vanwing  
en in de bibliotheek.
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Enkel op afspraak.
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