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Burgemeester Bert Moyaers (Vooruit)
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 Toon Durwael (CD&V)
Cultuur | Sociale zaken | Waterlopen  
Toerisme en Burgerlijke stand & Bevolking

Kleine Hoolstraat 20 - 3540 Herk-de-Stad 
☎ 0472 44 70 77 @ toon.durwael@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 Sofie De Waele (Vooruit)
Jeugd | Leefmilieu | Dierenwelzijn
Onderwijs | Internationale samenwerking 

Pikkeleerstraat 30 - 3540 Herk-de-Stad
☎ 0496 52 88 90 @ sofie.de.waele@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak

5de Schepen Bart Gruyters (CD&V) 
Wonen | 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  @ 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 enkel op afspraak.

Technische Dienst
Gemeentelijke Werkplaats
Industrieweg 1098
☎ 013 38 03 00
@ 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
@ demarkthallen@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 enkel op afspraak.

Toerisme Herk-de-Stad
Pikkeleerstraat 14
☎ 013 55 38 11
@ toerisme.herkdestad@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

Verantwoordelijke uitgever
College van burgemeester en schepenen  
Pikkeleerstraat 14 | 3540 Herk-de-Stad

www.herk-de-stad.be

GEMEENTEBESTUUR

enkel open op afspraak

www.herk-de-stad.be/afspraak-maken

Voor het afhalen en kopen
van vuilniszakken is geen 

afspraak nodig.

voorzitter gemeenteraad Lore Michiels (CD&V) 

Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad
☎ 0472 95 44 59 @ lore.michiels@herk-de-stad.be
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Vernieuwing kruispunt 
zijde Kapelstraat volop 
bezig
Het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) vernieuwt sinds begin oktober 
het kruispunt van de N2 Steenweg 
met de Kapelstraat en de Bosstraat in 
Berbroek. De werken gaan vlot vooruit. 
De Steenweg richting Hasselt en de 
aansluiting met de Bosstraat zijn klaar. 
Medio december startte de tweede 
fase van de werken op de Steenweg 
richting Herk-de-Stad op de aansluiting 
met de Kapelstraat. De vernieuwing 
hier duurt tot in het voorjaar van 
2022, onder voorbehoud van werf- en 
weersomstandigheden. Gemotoriseerd 
verkeer op de Steenweg tussen 
Herk-de-Stad en Hasselt blijft 
mogelijk via versmalde rijstroken. 
Verkeer rijdt over de vernieuwde 
asfaltstroken. De Bosstraat en de 
Kapelstraat zijn afgesloten ter hoogte 
van de Steenweg. Er zijn omleidingen. 
Vragen? Neem contact op met de 
bereikbaarheidsadviseur Frederik 
Bronckaerts op het nummer 
011 43 38 55 of via 
limburg@wegenenverkeer.be

Sluitingsdag
Alle stedelijke diensten en het OCMW zijn gesloten 
op maandag 3 januari 2022.

Eind 2021 zijn we halfweg de bestuursperiode 2019-2024. Een 
bestuursperiode die al twee jaar lang voor een groot deel in het 
teken van corona staat. Het spreekt voor zich dat corona een impact 
heeft op de gemeentefinanciën. Naast de financiële impact en de 
bijkomende uitgaven voor het acute crisisbeheer verwachten we ook 
op lange termijn corona-effecten voor onze gemeente. Daarom zetten 
we extra in op thema’s als armoedebestrijding, gemeenschapsvorming 
en lokale economie. Gelukkig is onze stad financieel gezond en blijven 
we één van de laagste belastingtarieven van de provincie hanteren.

Ondanks de coronacrisis werden er afgelopen jaar heel wat projecten 
uit het beleidsprogramma op de sporen gezet of verder uitgewerkt. 
Denk maar aan onder meer de wegen- en rioleringswerken in de 
Amandinaweg, de opening van het Leemkuilbos en het plaatsen van 
grote digitale infoborden in elke deelgemeente. Daarnaast waren er 
uiteraard ook heel wat kleinere projecten voor klein en groot en voor 
jong en oud die van Herk-de-Stad een fijne en aangename stad 
maken om te wonen.

In 2022 gaan we op de ingeslagen weg verder. Dat doen we binnen 
het schepencollege met twee nieuwe gezichten. We nemen afscheid 
van Marijke Berden (CD&V) en Guido Ector (Vooruit). We bedanken 
hen voor hun jarenlange inzet voor Herk-de-Stad als schepen. 
Gelukkig mogen we op hun ervaring een beroep blijven doen in 
de gemeenteraad. In de plaats van Marijke en Guido verwelkomen 
we Toon Durwael (CD&V) en Sofie De Waele (Vooruit) in het 
schepencollege. We zijn ervan overtuigd dat deze jonge, enthousiaste 
krachten voor een nieuwe dynamiek in de bestuursploeg zullen 
zorgen.

Aan de vooravond van 2022 willen we u alvast namens het hele 
stadsbestuur veel geluk, daadkracht en vooral een gezond 2022 
toewensen. Een jaar met veel positieve energie en optimisme. Een jaar 
waarin we de tijd nemen om te genieten van kleine en grote dingen. 
En een jaar waarin we hopelijk elkaar weer zonder zorgen kunnen 
ontmoeten.

Gelukkig Nieuwjaar!

Het 
Wensboom
project was een 
groot succes!
63 x bedankt!
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Mark Vanleeuw              Bart Gruyters         Bert Moyaers             
1ste schepen              voorzitter BCSD                      burgemeester



Herk in beeld Opening Leemkuilbos - Sint-Maartenfeest
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Herkenaar in de kijker

Adam Berten (49) verhuisde op zijn zestiende met zijn zus en 
ouders van Spalbeek naar Schulen waar hij nu nog steeds 
woont. In 2005 knapte hij in een zijstraat van de Beerbosstraat 
een oude hoeve op, vlakbij het Schulensbroek waar hij 
zeventien jaar lang werkte als herder. Om medische redenen 
moest Adam deze job vaarwel zeggen. Hij bleef niet bij de 
pakken neerzitten en stortte zich op zijn grootste passie: 
gitaarbouwen. Eén van de stallen werd omgebouwd tot 
atelier, Adam volgde zes jaar lang drie dagen per week les 
instrumentenbouw in Puurs en knutselde thuis verder aan zijn 
gitaren. Langzaam maar zeker kreeg hij de ambacht helemaal 
onder de knie. Sinds de eerste coronagolf, bijna twee jaar 
geleden, is gitaarbouwen zijn hoofdberoep. 

Adam Berten   
Van herder naar luthier

De stap naar gitaarbouwer was voor Adam niet zo’n vreemde 
beslissing. Toen hij een jaar of zeventien oud was zag hij op een 
ambachtenbeurs een vioolbouwer aan het werk. Hij had onmiddellijk 
het gevoel dat hij zoiets echt graag zou doen. Maar op die leeftijd 
word je verwacht te kiezen voor een ‘echt’ beroep en Adam liet zijn 
droom varen. 

Nichemarkt

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en na zes jaar intensieve 
opleiding begon hij als luthier in zijn atelier in Schulen. Naast het 
herstellen en restaureren is het bouwen van gitaren Adam‘s 
hoofdbezigheid. “Bij mij ligt de nadruk vooral op akoestische 
gitaren”, vertelt Adam Berten. “Het bouwen van zo’n instrument is 
nog veel ambachtelijker dan bijvoorbeeld een elektrische gitaar.” 
Het bouwen van jazzgitaren is een heel aparte discipline waar Adam 
zich in verdiept heeft. “Je kan dit vergelijken met cellobouw waarvan 
je uit een dikke plank een gewelfd blad sculpteert”.
Het blijft een nichemarkt en gitaarbouwers met die specialiteit zijn 
niet dik gezaaid. Al snel vonden gitaristen hun weg naar het atelier 
van Adam. Berten: “Ik heb een heel brede muzieksmaak en wil me 
daarom ook niet focussen op één type gitaar. Ik bouw en herstel ook 
elektrische en klassieke gitaren. ‘Sinti’ zigeuners, om een voorbeeld 
te geven, spelen op een gipsy-gitaar waar maar een zeer kleine 
markt voor is. Ik heb me hierin ook gespecialiseerd waardoor ik nu 
ook klanten uit Duitsland en Nederland heb.”

Van hobbyist tot Catherine
Iedereen is welkom in het atelier van Adam. Van de puber die op zijn 
kamer zit te tokkelen of de gepassioneerde hobbyist tot de grote 
namen uit de muziekwereld. Het gaat Adam om het instrument 
en niet om de persoon erachter. Maar zijn ontmoeting met Philip 
Catherine zal hij niet lichtjes vergeten. “Mijn ticket voor zijn concert 
die avond in De Muze in Zolder lag klaar op de kast”, vertelt Adam 
die al jaren fan is van deze Belgische jazzgitarist. “Eén van Philips 
muzikanten wilde eens naar mijn werk komen kijken en zo zat de 
grootmeester zelf plots in mijn living op zijn gitaren te spelen. Hij 
wilde niet weg en heeft meer dan twee uur zitten tokkelen. Zoiets 
maak je niet elke dag mee.” 

Handenarbeid
Het bouwen van een gitaar kan een paar maanden duren. Alle uren 
tellen is onbegonnen werk. Hierdoor zijn de instrumenten natuurlijk niet 
goedkoop maar ze zijn dan ook volledig handgemaakt en een goede 
gitaar heb je voor het leven. “Vergeleken met een auto waar je tien jaar 
mee rijdt ben je dan relatief goedkoop gesteld”, vertelt Adam.
De balans die hij nu gevonden heeft tussen restaureren, herstellen 
en bouwen hoopt hij nog een tijdje vol te kunnen houden. “Ik heb 
nu op één jaar tijd acht instrumenten in opdracht mogen maken. 
Meer kan ik op een jaar tijd bijna niet bouwen. Het fijne is dat elke 
klant iets anders wil. Iedereen wil zijn persoonlijke touch in zijn 
gitaar steken en dat varieert van inlegwerk tot houtsoort en andere 
afwerkingen. Hierdoor is elke gitaar die ik bouw uniek.”

“Elke gitaar die ik bouw is uniek”
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Alle zakken op één dag met 

één ophaalwagen.

Dinsdag,  
nieuwe ophaaldag 
in Herk-de-Stad.
 
Kijk in uw afvalkalender of 
op www.limburg.net

Nieuw systeem voor afvalophaling: 
wat verandert er vanaf 1 januari?
Vanaf 1 januari start Optimo. Dat betekent dat je afvalophaling 
aan huis anders in zijn werk gaat. Optimo is een innovatief 
systeem waarbij één ophaalwagen op dezelfde dag meerdere 
afvalsoorten bij je ophaalt. Dat is voordelig voor jou, het milieu 
en de mobiliteit.

Vanaf januari kan je meer afvalsoorten op één dag aanbieden. 
Hierdoor rijden er minder ophaalwagens rond om meer afvalsoorten 
aan huis te halen. Om de ophaalwagens zo efficiënt mogelijk in te 
zetten worden vanaf januari in Herk-de-Stad alle afvalzakken op 
dinsdag opgehaald en het papier op maandag.

Afval krijgt een kleurtje
Met Optimo worden er tot vijf afvalsoorten opgehaald in aparte zakken. 
Elke afvalsoort heeft vanaf 1 januari 2022 een eigen kleur zak: 

blauw: plastics, metalen verpakkingen en drankkartons

grijs: huisvuil

groen: tuinafval

geel: keukenafval

oranje: textiel

Elke afvalsoort wordt afzonderlijk verwerkt en gerecycleerd. 

Wat verandert er?
• Limburg.net haalt elke twee weken op dezelfde dag vijf 

afvalsoorten in zakken op: twee extra afvalsoorten, keukenafval 
en textiel. Huisvuil, pmd en tuinafval zitten al in afvalzakken, en 
in de toekomst is dat ook het geval voor textiel en keukenafval. 
Voor het groente- en fruitafval zal je dus gebruik kunnen maken 
van een aparte keukenafvalzak, het fijn tuinafval blijf je in een 
tuinafvalzak stoppen.

• De ophaling van snoeihout gebeurt op aanvraag en tegen 
betaling. Vanaf 2022 zal je een ophaling van snoeihout online 
kunnen aanvragen. Deze afvalsoort moet niet in zakken 
aangeboden worden, aangezien snoeihout niet met de Optimo-
ophaalwagen wordt opgehaald. Het stadsbestuur onderzoekt 
thans met Limburg.net om van maart tot oktober één maal per 
maand een gratis snoeihoutophaling aan huis te voorzien.

Wat verandert er niet?
• De maandelijkse ophaling van papier en karton verandert niet. 

Deze ophaling gebeurt voortaan op maandag. Papier en karton 
kan niet mee in de Optimo-ophaalwagen.

• Grofvuil blijft Limburg.net aan huis ophalen, op aanvraag en 
tegen betaling.

• De textielcontainers en glasbollen blijven bestaan.

Huisvuil

1 rol van 10 grote zakken: 12,50 euro
1 rol van 10 kleine zakken: 6,25 euro
1 grote zak = 44 liter; 1 kleine zak = 22 liter

Pmd: 
Plastic en metalen verpakkingen, drankkarton

1 rol van 20 zakken: 3 euro
1 zak = 60 liter

Keukenafval

1 rol van 13 zakken: 2 euro
1 zak = 17 liter

Tuinafval

1 rol van 10 zakken: 2,50 euro
1 zak = 50 liter

Textiel

1 rol van 10 zakken: 1 euro
1 zak = 50 liter

Kostprijs Optimo-zakken

In de afvalkalender van 2022 worden alle sorteerregels 
grondig uitgelegd.

Dossier uitgelicht
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Alle zakken op één dag met 

één ophaalwagen.

Kostprijs Optimo-zakken

Zit je met vragen over Optimo?
Heb je nog vragen over het nieuwe afvalsysteem? Kom dan op dinsdag 22 februari om 20 uur naar 
lokaal 11 in De Markthallen voor een infosessie rond Optimo. Inschrijven kan je via www.herk-de-stad.
be/optimo, in dienstencentrum De Cirkel of telefonisch via 013 52 26 64. Als de coronacijfers het niet 
toelaten, wordt deze infosessie online georganiseerd. Je ontvangt dan tijdig de link om deel te nemen aan 
de digitale infosessie.

Omruilactie oude 
afvalzakken tot 31 maart 
Limburg.net wil inwoners die nog volledige rollen zakken hebben tegemoetkomen, 
en ruilt deze van 1 december 2021 tot en met 31 maart 2022 in voor nieuwe 
zakken.

1 januari is ook de start van het nieuwe afvalinzamelsysteem 
Optimo. Verschillende soorten afvalzakken worden vanaf dan niet meer aanvaard: 

Afvalsoort Niet geldig vanaf 
01/01/2022

Om te ruilen voor

Pmd Blauwe zak met zwart 
treklint

Nieuwe blauwe zak 
met wit treklint

Huisvuil Bordeaux zak (klein en 
groot)

Grijze zak (klein en 
groot)

Groenafval Witte (composteerbare) zak Groene plastic zak

Hou rekening met volgende zaken 
bij het omruilen:

• Het is niet mogelijk om een aangebroken rol afvalzakken 
om te ruilen. Het is dus niet mogelijk om twee zakken om 
te ruilen tegen twee nieuwe zakken. 

• Je kan enkel een rol afvalzakken tegen een gelijkaardige 
rol omruilen. Het is niet mogelijk om een rol om te ruilen 
naar een andere type rol. Een voorbeeld: het is niet mogelijk 
om één rol kleine bordeaux huisvuilzakken om te ruilen 
tegen twee rollen pmd-zakken. Eén rol grote bordeaux 
huisvuilzakken wordt omgeruild naar één rol grote grijze 
huisvuilzakken.  

• Pmd-zakken met zwarte lintjes kunnen na 1 januari 2022 
ook niet meer naar het recyclagepark gebracht worden.  

Waar kan je oude rollen omruilen?

• Op het recyclagepark
• In het stadhuis. Een afspraak is niet nodig.
• In dienstencentrum De Cirkel

Huisvuilzakken 2022 afhalen 
vanaf 14 februari 2022
Elk gezin dat in Herk-de-Stad gedomicilieerd is op 
1 januari 2022, ontvangt in de loop van 2022 een 
aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van het afval. 
Met deze belasting wordt de basisdienstverlening en een 
quotum huisvuilzakken aangerekend. Het quotum huisvuil 
wordt berekend in functie van je gezinstoestand op 1 januari 
en geeft je recht op een aantal rollen huisvuilzakken: 

gezin van 1 persoon: 
2 rollen met 10 zakken van 22 l 

gezin van 2 personen: 
2 rollen met 10 zakken van 44 l 

gezin van 3 personen: 
2 rollen met 10 zakken van 44 l 
en 1 rol met 10 zakken van 22 l 

gezin van 4 personen of meer: 
3 rollen met 10 zakken van 44 l

Je kan de zakken afhalen vanaf 14 februari in het 
stadhuis, dienstencentrum De Cirkel, in de Spar in 
Schulen en in de Spar van Schakkebroek. Vergeet 
je zakken niet af te halen voor 31 december 2022. 
Breng zeker je elektronische identiteitskaart mee 
wanneer je de huisvuilzakken afhaalt.

Op de achterflap worden alle nieuwe 
sorteerregels nog eens in een handig 
overzicht samengevat.
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Prikbord

ZELFEVALUATIETOOL VOOR MENSEN 
MET CORONASYMPTOMEN
Mensen met symptomen van een coronabesmetting, kunnen 
zelf online nagaan of het nodig is om zich te laten testen en 
een testcode krijgen. Een bezoek aan de huisarts is dan niet 
meer nodig. De zelfevaluatietool is beschikbaar op https://
mijngezondheid.belgie.be.  

Bij milde symptomen o.a. hoesten, koorts, keelpijn, hoofdpijn, 
smaak- of reukverlies kan je een zelfevaluatie doen. Je vult er een 
vragenlijst in om in te schatten of een test voor corona (COVID-19) 
zinvol is. Bij milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona 
kan je na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken 
om een coronatest te laten afnemen bij een testcentrum, labo of 
apotheker (op apotheek.be vind je een lijst van apotheken die snelle 
antigeentests afnemen). 

Mensen met een hoger risico (bv. zwangere vrouwen, mensen met 
diabetes, hart-,nier-,lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz) 
raadplegen best een arts bij symptomen.

Testen op COVID-19 blijft belangrijk. Weten of je besmet bent helpt 
om elkaar te beschermen: zelfs zonder symptomen of na vaccinatie 
kan je besmettelijk zijn. Het geeft ook een zicht op het aantal 
besmettingen, waarop de overheid zijn maatregelen kan baseren.

HERHALINGSVACCINATIES: 
SCHRIJF JE IN OP RESERVELIJST
Ben je volledig gevaccineerd? Dan kom je in aanmerking voor een 
herhalingsvaccinatie. Het vaccinatiecentrum op de Grenslandhallensite draait 
daarvoor weer op volle toeren. Zo zal iedereen tegen het einde van maart de 
kans krijgen om langs te komen voor een boosterprik. Wil je kans maken op een 
vervroegde boosterprik? Schrijf je dan in op de reservelijst via www.qvax.be. 
Let op! De federale overheid koos om op basis van leeftijd uit te nodigen, maar ook 
het tijdstip van je laatste vaccinatie heeft een invloed op je uitnodiging. 

• Voor J&J geldt een tussentijd van 2 maanden na de eerste prik
• Voor AstraZeneca geldt een tussentijd van 4 maanden na de tweede prik
• Voor Pfizer of Moderna geldt een tussentijd van 6 maanden na de tweede prik

Ook wanneer je je inschrijft op de reservelijst Qvax, wordt er rekening gehouden met 
deze tussentijden. 
Meer info hierover vind je op 
www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/volgorde-van-vaccineren
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Meer info op info-coronavirus.be

  

TESTEN:
WANNEER,
HOE,
WAAR?

HOOGRISICOCONTACT

De code zal geldig zijn van de derde
tot de zesde dag na ontvangst.

 
Quarantaine tot resultaat van je PCR-test gekend is.

Vanaf de vierde dag na het hoogrisicocontact kan je uit
quarantaine mits een dagelijkse negatieve zelftest, tot

negatief resultaat PCR-test. Blijf ondertussen voorzichtig, 
vooral: beperk je sociale contacten, mijd kwetsbare personen, 

respecteer afstand draag je mondmasker, blijf telewerken.

Een eventuele 2e code moet je niet gebruiken.

TESTRESULTAAT TE RAADPLEGEN VIA MIJNGEZONDHEID.BE, OF JE ONTVANGT EEN SMS

1e test onmiddellijk bij ontvangst van testcode,
2e test op dag 7 na het hoogrisicocontact.  

Quarantaine tot resultaat van je 2e test gekend is.

Was je meer dan 15 minuten en binnen een afstand van 1,5 meter in contact met een besmette persoon?

Minstens 10 dagen isolatie
met minstens 3 dagen zonder koorts.

Blijf voorzichtig gedurende 1 week:
beperk je sociale contacten, mijd kwetsbar personen, 

respecteer afstand en draag je mondmasker.

Negatief Positief

JE ONTVING EEN TESTCODE VAN HET
CONTACTCENTRUM OF VIA JE CORONA-ALERT:

Maak een afspraak voor een PCR-test in een testcentrum
of afnamepost van een labo via https://testcovid.doclr.be

of https://brussels.testcovid.be (Brussel) rond de vijfde dag
na je hoogrisicocontact. 

JE ONTVING GEEN TESTCODE
VAN HET CONTACTCENTRUM:

Vraag aan de persoon met wie je het
contact had, om jouw correcte contactgegevens

door te geven aan de contactopsporing,
of bel zelf naar 02/214 19 19

VOLLEDIG GEVACCINEERD NIET OF ONVOLLEDIG
GEVACCINEERD
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Goed nieuws! Fluvius nam onlangs een warmtefoto 
van Herk-de-Stad.  Dat gebeurde uiteraard niet 
zomaar. Op die manier kennen we de isolatiegraad 
van alle daken van Herk-de-Stad. Het dak is immers 
verantwoordelijk voor het meeste warmteverlies 
van je woning. Hoe roder het dak kleurt, hoe 
meer warmte je dak verliest. Dat betekent hogere 
energiekosten en het is bovendien slecht voor het 
milieu. Benieuwd? Ontdek vanaf 1 februari hoe 
jouw dak scoort via www.limburg.be/warmtefoto!

Wil je meer informatie over de warmtefoto en hoe jij 
de score van jouw dak kunt verbeteren? Schrijf je dan 
gratis in voor een energiefitsessie ”dakisolatie”! 
Je kunt ook een afspraak maken met het woon-
energieloket. De loketmedewerker bekijkt dan samen 
met jou de score van je dak en helpt je verder met al je 
vragen over wonen en energie. 

Hoeveel 
warmte 

verliezen de 
daken in 

Herk-de-Stad?
Deelnemen aan een energiefitsessie “dakisolatie” 
Fluvius en Dialoog ontwikkelden samen een avondsessie, waarin je alles te 
weten komt over de warmtefoto en dakisolatie. Voorkennis is niet nodig. 
Ontdek aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je de warmtefoto correct 
kunt interpreteren, en wat de voor- en nadelen zijn van verschillende 
materialen en technieken om je dak te isoleren. 

Surf vanaf 1 februari naar www.limburg.be/warmtefoto, kies de datum die het 
beste voor jou past en schrijf je gratis in voor de energiefitsessie warmtefoto!
 

Een afspraak maken met je woon-energieloket 
Wil je graag persoonlijke begeleiding en advies bij het bekijken van de 
warmtefoto? Of ben je op zoek naar concrete bedragen en mogelijkheden 
voor jouw renovatieproject? 

In Herk-de-Stad kan je hiervoor op vaste tijdstippen terecht in het woon-
energieloket van Wonen in West-Limburg. 

Elke woning is anders, net als haar bewoners. De specialisten van het 
woon-energieloket vertrekken daarom vanuit jouw vragen en gewoonten. 
Samen met jou gaan ze op zoek naar een totaaloplossing voor jouw woning: 
passende maatregelen, premie- en leningadvies en wegwijs naar de juiste 
renovatiebegeleiding. 

Een bezoek aan het woonenergieloket is altijd gratis. Wil je premieadvies? 
Breng dan zeker je belastingbrief van twee jaar geleden mee en eventueel 
offertes of facturen van de werkzaamheden. Wie een VREG-test wil laten 
uitvoeren, brengt best de meest recente jaarafrekening van gas en elektriciteit 
mee.

Je kan op afspraak terecht in het woonenergieloket van Wonen in West-
Limburg via www.herk-de-stad.be/afspraakmaken (selecteer subsidies en 
premies) of 013 38 03 16.
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De Verzekering 
Gewaarborgd Wonen
De Verzekering Gewaarborgd Wonen is een gratis 
verzekering van de Vlaamse overheid die je als werkende 
persoon kan aanvragen wanneer je een hypothecaire 
lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van 
een woning. 

Je kan je kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies 
door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of 
onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit. De 
verzekering loopt over een periode van tien jaar. Wanneer 
je tijdens die periode werkloos of arbeidsongeschikt 
wordt, kan je na een wachttijd recht hebben op een 
tegemoetkoming in de aflossing van je lening. 

Opgelet, na de datum van de eerste kapitaalsopname van 
de lening heb je maar een jaar tijd om je aanvraag in te 
dienen. Het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting 
vind je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Voor meer informatie kan je terecht bij Wonen-Vlaanderen: 
www.wonenvlaanderen.be, bij Wonen in West-Limburg of 
informeer je bij je kredietinstelling.

Openingsuren wooninfopunt Wonen in West-Limburg: 
enkel op afspraak
Dinsdag van 9-12 uur
Donderdag van 9-12 uur
Tel. 013 38 03 16
email: info@woneninwestlimburg.be

De Vlaamse woonlening
Betaalbaar wonen blijft een belangrijke zorg voor velen. Het 
Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan 
gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd 
inkomen.
De belangrijkste troeven van de Vlaamse woonlening die het 
Vlaams Woningfonds en de kredietverstrekkende sociale 
huisvestingsmaatschappijen aanbieden voor de aankoop, het 
behoud en/of de renovatie van een woning zijn de volgende:
• je leent vanaf 1,60 %;
• je kan lenen tot 100 % van de kostprijs of de waarde 

van de woning en dit zonder enige meerkost;
• de schatting van de woning gebeurt volledig kosteloos;
• je bespaart enkele honderden euro’s dankzij de lagere 

kredietaktekosten;
• een lagere dossierkost vind je hoogstwaarschijnlijk niet;
• geen bancaire verplichtingen en vrije keuze van 

verzekeringen;
• geen reserveringskosten voor zijn/haar verbouwkrediet.

Voor meer informatie kan je terecht bij het Vlaams 
Woningfonds, Koningin Astridlaan 75, 3500 Hasselt: 
011 229 220, www.vlaamswoningfonds.be of bij Wonen in 
West-Limburg: 013 380 316, info@woneninwestlimburg.be

Openingsuren wooninfopunt Wonen in West-Limburg: enkel 
op afspraak
Dinsdag van 9-12 uur
Donderdag van 9-12 uur

Pelletkachels: 
vermijd ongelukken
De laatste jaren ziet de brandweer het aantal incidenten met 
pelletkachels flink stijgen. Vaak is een gebrekkige installatie en/
of onderhoud de oorzaak van zo een incident. Enkele tips om 
‘ongelukjes’ met je pelletkachel te vermijden. 

Eerst even wat basisinfo: in een pelletkachel verbrand je pellets om warmte 
te creëren. Die pellets zijn staafjes fijn gemalen en samengeperst houtstof, 
met wat hars. Afhankelijk van de hoeveelheid hars branden de pellets 
sneller of trager. De rook van de verbranding gaat via een deel van de 
dubbele afvoerbuis naar buiten, via de andere buis komt er verse lucht naar 
binnen. Het ventilatiesysteem van de kachel werkt op elektrische stroom. 

Onderhoud nodig voor pelletkachels?

Volgens erkende installateurs gebeuren heel wat ongelukken door het 
ondeskundig plaatsten van zo’n kachel. Mensen installeren ze soms zelf 
terwijl ze daar geen enkele kennis van hebben. Vooral in het begin van de 
opmars van deze kachels was er weinig regelgeving, pelletkachels werden 
zonder aanvullende informatie als ‘onderhoudsvrij’ verkocht.

Een pelletkachel heeft, net als alle kachels, wel degelijk onderhoud nodig. 
Je moet een pelletkachel dus regelmatig proper maken! Neem daarom 
deze tips in acht: 

Tips voor veilig gebruik van een pelletkachel
• Koop je kachel bij een erkend en gerenommeerd bedrijf.
• Laat hem door het bedrijf zelf installeren en tijdig controleren. 
• Bewaar de pellets op een droge plek. Controleer de zakken of ze goed 

dicht zijn (om broei te voorkomen).
• Zorg ook voor gekoppelde rook- en koolmonoxidemelders in de 

buurt van de kachel, maar ook daar waar je slaapt. Dan hoor je het 
brandalarm op tijd en kan je via de vluchtweg het huis snel verlaten.

• Zorg voor regelmatig onderhoud: maak de aslade elke week leeg.
• Maak de afvoerpijp regelmatig schoon. Vervuilde afvoerpijpen kunnen 

erg warm worden en brand veroorzaken.
• Stel de kachel af op het soort pellets dat je gebruikt. Elk merk of soort 

van pellets heeft een andere verbrandingstijd. Check dit als je van 
pellets verandert en stel je kachel hierop af.

• Is er sprake van een storing? Zet de kachel uit maar trek nooit de 
stekker uit! Als je de stekker uit het stopcontact trekt, zet je ook de 
ventilatie uit. Als de brandende pellets nog warmte afgeven, kan een 
gebrek aan ventilatie zorgen voor rookvorming of koolmonoxide.

• Bevestig de afvoerpijp nooit horizontaal op de muur. Als de wind er op 
staat wordt de rook terug de kachel ingeslagen en kan je huis vol met 
rook komen te staan.

Gaat het ondanks al deze tips toch grondig mis? 
Bel 112 en verlaat zo snel mogelijk de woning.
Meer info op www.zuidwestlimburg.be.
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Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden, is het 
belangrijk dat je je huiskat laat steriliseren. Het stadsbestuur 
geeft hiervoor vanaf 14 februari kortingsbonnen weg.

Zwerfkatten: maak tijdig melding

Herk-de-Stad wil de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke 
en effectieve manier beheersbaar maken. De methode hiervoor is: 
vangen, steriel maken en terugplaatsen.  Om het aantal zwerfkatten 
onder controle te houden, is het dus belangrijk dat je bij het 
zien van een zwerfkat dit zo snel mogelijk meldt aan de dienst 
Leefmilieu. 

Sterilisatie huiskatten

Tussen de vele zwerfkatten zitten helaas ook nakomelingen van 
gewone huiskatten. Een kattin kan tot drie nestjes per jaar op de 
wereld zetten. Deze nakomelingen kunnen zich voortplanten vanaf 
de leeftijd van vijf maanden. De cijfers liegen er niet om: in 2021 
kwamen in de Limburgse asielen samen zo’n 4000 katten binnen! 
Honderden wachten nog steeds op een thuis. 

Wettelijke verplichting

Elke kat geboren na 31 maart 2018 moet verplicht gecastreerd of 
gesteriliseerd zijn ten laatste op 5 maanden ouderdom of bij verkoop 
of weggeven. Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 
2018 moesten ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn.

Kittens kunnen al vanaf acht weken gecastreerd worden (als 
ze meer dan 1 kg wegen). Ongewenste kittens worden later 
zwerfkatten die ronddolen en als overlast ervaren worden. Een 
eenmalige ingreep bij kater of kattin bespaart honderden kittens 
een triestig lot.  

Vraag een kortingsbon aan

De Valentijnsactie is daarom een extra stimulans naar 
katteneigenaars om tijdig over te gaan tot sterilisatie van hun 
huiskat of kittens. Herk-de-Stad geeft kortingsbonnen weg van 
15 euro (kater) en 25 euro (kattin). Deze bonnen kunnen in het 
stadhuis afgehaald worden vanaf 14 februari. De kortingsbonnen 
zijn geldig tot 15 september 2022 bij een dierenarts in Limburg.  

Dienst Leefmilieu
tel. 013 38 03 34
e-mail: leefmilieu@herk-de-stad.be

Laat je kat 
steriliseren

Ken je dat gevoel van klein geluk als de pimpelmeesjes de weg 
naar je nestkast gevonden hebben? Word jij ook gewoon blij 
van het drukke gezoem van de bijen en de hommels? En extra 
gelukkig met een mooie vlinder in je tuin? Dan ben jij misschien 
wel de Tuinranger die wij zoeken! 

Binnenkort start onze gemeente een gloednieuw vrijwilligersproject 
samen met Inverde, de opleidingstak van Natuur en Bos van de 
Vlaamse overheid. Een team speciaal opgeleide Tuinrangers geeft 
onze inwoners advies op maat voor een meer natuurvriendelijke tuin 
die bruist van het leven en beter bestand is tegen droogte en hitte. 
Zo maken we van Herk-de-Stad één groot natuurgebied. 

Wie zoeken wij?  Een tuinbezoek met advies duurt al gauw twee 
uur, dus om te beginnen is het belangrijk dat je tijd kan vrijmaken 
voor vrijwilligerswerk. Verder is het natuurlijk erg mooi meegenomen 
als je al een aantal planten- en diersoorten kan herkennen. Maar 
veel belangrijker is enige ervaring met tuinieren, veel goesting om 
bij te leren en het nodige enthousiasme om je passie door te geven 
aan jong en oud. En oh ja, het helpt ook als je een beetje overweg 
kan met een smartphone en sociale media.

Voel je het al kriebelen? Surf alvast eens naar www.tuinrangers.be 
en kom zeker naar de gratis infoavond op dinsdag 18 januari om 19 
uur in de Markthallen. 
Laat via milieu@herk-de-stad.be of op 013 38 03 06 weten of je die 
avond aanwezig zal zijn.
 

In deze inspirerende lezing legt regisseur en klimaatactivist Nic Balthazar 
uit waarom hij zich zorgen maakt over het klimaat. En hij zou geen film- 
en televisiemaker zijn mocht hij dat niet doen met behulp van heel veel 
beeldmateriaal. Hij breekt een lans voor een andere manier van denken, 
ondernemen, werken en leven. Durven veranderen. Ook dus om de 
klimaatverandering te veranderen. De huidige klimaatcrisis is zonder 
twijfel de grootste ramp die de mensheid ooit heeft bedreigd. En toch 
blijken we er niet echt van wakker te liggen. Maar dat lagen we van 
virussen ook niet…

Lezing - grote zaal - zittend publiek 
Gratis toegang, mits inschrijving op www.demarkthallen.be 
Aanvang: 19.30 uur
i.s.m. Academie OKRA-Davidsfonds, Milieuzorg Op School en Minaraad 

Nic Balthazar  
Klimaatbetoog Live
Maandag 21 februari
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VRIJETIJDSAGENDA VAN HERK-DE-STAD

Cultuur
Fetskeu
De Cirkel
Praatcafé
Sport
Sportkampen
de Bib
Poëzieweek
Jeugd
Kribbel Krabbel

p.16

p.17

p.14

p.18

Alle evenementen
onder voorbehoud van de 

evolutie van de 
coronamaatregelen.

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

p.20

Nic Balthazar  
Klimaatbetoog Live
Maandag 21 februari
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☎ 013 35 99 50

@  demarkthallen@herk-de-stad.be

       www.demarkthallen.be

Coronaregels bij 
voorstellingen 
(wijzigingen onder voorbehoud)

Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar 
(ook tijdens de voorstelling!)

Covid Safe Ticket vanaf 12 jaar 
en 2 maanden 
(wordt buiten gescand)

Zittend publiek 

Geldige QR-Code

Zaterdag 19 februari 

De prestigieuze Humo's 
Comedy Cup staat al jaren 
garant voor de nieuwe lichting 
stand-up comedians van de 
toekomst. De finalisten van 
de Humo's Comedy Cup 
Jade Mintjens, Charles Le 
Riche (Karel De Rijcke) en 
Vincent Voeten komen naar 
De Markthallen. Zij worden 
vergezeld door MC Seppe 
Toremans. 

Tickets: VVK: 15 euro
Kassa: 17 euro
Aanvang om 20.15 uur
i.s.m. vzw De Nieuwe Dinges 

Fetskeu 
Ben Segers, Rilke Eyckermans 
en Dominique Mondelaers
Zaterdag 29 januari

De bowlingvreugde bij de broers Verbinst zit op een laag pitje. Franky wil hun vaste bowlingavonden nieuw 
leven inblazen en heeft hen ingeschreven voor een tornooi voor gemengde ploegen. Niet evident voor 
twee single mannen. Maar dat is buiten Franky en vooral Tinder gerekend. Katja gaat komen… Oké, dit 
lijkt verdacht veel op het startpunt van groteske billenkletserij, maar net als een bowlingbal kan het plots 
allemaal een onverwachte richting uitgaan.

Tickets: VVK: 15 euro – VVK met UiTPAS (welkomstvoordeel of 10 punten gespaard): 10 euro
UiTPAS met kansentarief: 3 euro - Kassa: 17 euro - <18 j: 8 euro
Aanvang om 20.15 uur

Dutch Eagles (NL)

Donderdag 3 februari 
    
De Dutch Eagels combineren de hits van de Eagles met 
juweeltjes van andere artiesten uit de gouden periode 
van de popmuziek. Met hun onovertroffen weergave 
van deze songs zijn deze zes heren hun gewicht in 
goud ruimschoots waard gebleken.

Tickets VVK: 18 euro - VVK met UiTPAS 
(welkomstvoordeel of 10 punten gespaard): 13 euro 
UiTPAS met kansentarief: 3,60 euro 
Kassa: 20 euro - <18 j: 8 euro
Aanvang: 20.15 uur

Nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 14 januari
Met Filip D'Haeze (zanger van Swoop - 
Ment Tv presentator) en Stefan Mc Quin

Carnavalsfeest 
met prijzen voor de best verklede personen
Vrijdag 25 februari
Met Yves Segers, Jennifer Berton, Leander 
Kovac en carnavalsgroep ‘De Pluimers’ uit 
Herk-de-Stad

Vrijdag 18 maart
Met Bobby Prins en Crooner Alain Dolen

Tickets enkel te koop aan de balie: 
VVK: 8 euro - UiTPAS met kansentarief: 1,60 euro
Deuren: 13 uur
Aanvang: 14 uur
Taart en dranken onder voorbehoud van de 
geldende coronamaatregelen.

Seniorennamiddagen 
‘Op de koffie met
 Danny Fabry & gasten
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Seniorennamiddagen 
‘Op de koffie met
 Danny Fabry & gasten

Lezing

Erik Burke   

Lastige mensen… 
en hoe ze te moeten overleven

maandag 17 januari, 14 uur 

Acteur Erik Burke stelt met veel humor een aantal 
gekende lastigaards voor. Het zijn personages 
uit theater of media, die je helaas ook geregeld 
in het dagelijkse leven tegenkomt. Bazige 
bullebakken, negatieve neuroten, pretentieuze 
paljassen, stroeve snuiters of ronduit agressieve 
apen … Hoe kan je met glans hun kwetsend 
gedrag overleven? Je komt het te weten in deze 
unieke voordracht!
Erik Burke is afgestudeerd aan Studio Herman 
Teirlinck. Tot zijn bekendste tv-werk behoort o.m. 
de rol van agent Geert in ‘Wittekerke’.
Deelname: 5 euro voor leden van OKRA of 
Davidsfonds, 8 euro voor niet-leden (incl. koffie 
en versnapering) 
Vooraf inschrijven via marc.mellen@telenet.be.

Vormingen i.s.m. Avansa Limburg

Upcycling: Maak je 
eigen snijplank
Woensdag 2 februari, 19.30 uur

Je gaat aan de slag met hout van hier 
en maakt je eigen snijplank. Je ontdekt met welke natuurlijke producten je de 
plank kan kleuren en hoe je ze onderhoudt. Je kan de plank graveren en ze zo 
personaliseren. Er wordt ook stilgestaan bij de herkomst en de eigenschappen van 
het hout.
Standaardprijs: 23 euro - Kortingsprijs*: 19 euro 
Verhoogde tegemoetkoming of UiTPAS met kansentarief: 4,60 euro
Let op: max. 10 deelnemers

Voor u gelezen: vaarwel, spullen
Dinsdag 22 februari, 19.30 uur
Minder bezit en meer geluk. Dit is het Japanse minimalisme. Schrijver Fumio 
Sasaki is eind dertig en werkt bij een uitgeverij. Hij woont in een klein appartement 
in Tokyo met drie shirts, vier broeken, vier paar sokken en niet veel meer. Hij 
besefte dat al zijn bezittingen hem eerder ongelukkig dan blij maakten. Hij besloot 
veel van zijn spullen weg te doen. Sam stelt het boek voor. Daarna gaan we in 
gesprek.
Standaardprijs: 11 euro - Kortingsprijs*: 7 euro 
Verhoogde tegemoetkoming of UiTPAS met kansentarief: 3 euro
Let op: max. 12 deelnemers
i.s.m. de bib

Inschrijven verplicht via www.vormingplus-limburg.be of via 011 56 01 00.

*Kortingsprijs: voor studenten, gepensioneerde, personen met een 
werkloosheidsuitkering of ziekte- of invaliditeitsuitkering en personen die geen 
diploma hoger onderwijs hebben (max. secundair onderwijs).

Expo Marc Janssens
(keramiek)

Tentoonstelling 6 februari tot 27 februari 

De krachtige en fragiele sculpturen, meestal 
mensenfiguren, dompelen de toeschouwer onder in 
een wereld van fantasie, tederheid en humor. Met veel 
zin voor detail bouwt Marc Janssens aan het originele 
verhaal van elke sculptuur. Hij bekleedt hiervoor zijn 
keramische beelden met materiaal zoals ijzerdraad, 
linnen stroken, papier, hout, herwerkte onderdelen 
van gerecycleerde objecten en allerlei prullaria. Deze 
materialen zijn van fundamenteel belang voor de 
originaliteit en dragen bij tot de poëtische expressie van 
elke creatie.

Openingsuren expo: op maandag van 9 tot 19 uur, 
andere werkdagen van 9 tot 17 uur,
vrijdag van 9 tot 12 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. 
Zaterdag gesloten. 
Gratis toegang

Wil je ook de voordelen van de 
UiTPAS? Die kan je voor slechts 
5 euro aan onze balie (of in 
sportcentrum Herkules of De 
Cirkel) komen kopen. Vergeet je 
identiteitskaart niet mee te brengen!

Heb je al een UiTPAS en wil je punten 
omruilen? Bekijk dan de omruilvoordelen 
op www.uitpas.be. Je kan in alle UiTPAS 
gemeentes punten sparen en omruilen.
Denk je in aanmerking te komen 
voor een UiTPAS met kansentarief, 
contacteer dan het OCMW op 013 
78 09 40. Dan krijg je maar liefst 80% 
korting op voorstellingen en andere 
vrijetijdsactiviteiten van de gemeente.

Alle info over de UiTPAS vind je op 
www.herk-de-stad.be/uitpas.



☎ 013 52 26 64 

@  decirkel@herk-de-stad.be

Praatcafé voor 
kankerpatiënten en 
hun naaste omgeving
Donderdag 18 februari 
13.30 tot 15.30 uur in zaal Arenberghof

Praatcafé met opfrissing workshop 
‘Zachte zorgmassage van de handen’
Voor wie via ‘de taal van aanraking’ een meerwaarde wil 
zijn voor een naaste of voor mensen met kanker en/of 
palliatieve patiënten. De voornaamste herbalancerings-
massagetechnieken van de handen worden opgefrist in 
deze workshop.
Vooraf inschrijven met twee personen! Omwille van de 
coronamaatregelen wordt er enkel op de handen van je 
naaste geoefend. 

Vroegtijdige zorgplanning i.s.m. KVG

Dinsdag 8 februari, 19.30 uur in De Cirkel
Nadenken en beslissingen nemen over je toekomstige medische zorg 
en behandeling, noemt men ‘vroegtijdige zorgplanning’. Vroegtijdig 
betekent dat je erbij stilstaat voor het nodig is.
Zorgplanning is de voorbereiding op alle hulp en behandelingen die je 
zou kunnen krijgen, mocht je erg ziek worden of zwaar gewond raken 
en je daardoor je wil niet meer zou kunnen uiten. Dat betekent dat 
je nu al nadenkt over welke behandelingen een arts bij jou dan zou 
mogen uitvoeren.
Deelname is gratis. 
Graag vooraf inschrijven.

Cursussen
Kantklossen 

Binnenkort start de cursus 
kantklossen opnieuw. Je hebt 
de keuze tussen verschillende 
soorten kant. De cursus 
bestaat uit vijftien lessen en 
vindt plaats op maandagavond 
vanaf 19 uur in De Cirkel.
Interesse?
Neem dan contact op met 
De Cirkel.
Deelnameprijs: 60 euro. 
Info verkrijgbaar via het 
dienstencentrum.

Smartphone 

Iphone
Donderdag 3, 10, 17 en 24 
februari en 3 maart, van 17.30 
tot 19.30 uur in De Cirkel

Tijdens deze cursus leer je alle 
mogelijkheden van je Iphone 
kennen.
Deelnameprijs: 25 euro

Sport en gezondheid

Yoga
Iedere woensdag van 10.45 tot 11.45 uur 
in Sportcentrum Herkules
Deelnameprijs: 30 euro voor een 
tienbeurtenkaart. 

Gezondheidswandelingen
Iedere maandag - 14 uur aan De Cirkel
Gratis deelname.

Maandelijkse wandelingen
In de maanden januari en februari kan 
je meedoen aan een wandeling van 
ongeveer 4,5 km in of rond Herk-de-
Stad. Achteraf krijg je koffie en gebak 
aangeboden.

Herk-de-Stad winterwandeling
Dinsdag 18 januari
Vertrek om 13 uur aan De Cirkel.
Deelnameprijs: 3 euro

Kermt: Herkenrodebossen
Dinsdag 15 februari
Vertrek om 13 uur aan De Cirkel.
Deelnameprijs: 4 euro

Zumba voor senioren
Elke woensdag van 15 tot 16 uur in 
Sportcentrum Herkules
Deelnameprijs: 30 euro voor een 
tienbeurtenkaart. 
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☎ 013 55 25 95 

@  sportdienst@herk-de-stad.be

SportSportkampen in krokus- en paasvakantie
De dienst Sport organiseert deze krokus- en paasvakantie 
weer enkele leuke sportkampen. 
De inschrijvingen openen op woensdag 5 januari.

Paasvakantie
Fun@Sport
Van maandag 4 april t.e.m. vrijdag 8 april, telkens 
van 9 tot 16 uur, voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar

Met in de voormiddag in sportcentrum Herkules new games 
(groeps- en teambuildingspelletjes) en namiddag kennismaking 
met diverse sporten zoals jiu-jitsu, free-running, boulderen, 
taekwondo, badminton,  …
Deelnameprijs: 60 euro, vanaf het tweede kind 10% korting.
Inschrijven via www.vrijetijdherkdestad.be 

Kleutersportkamp
Van maandag 11 april tot woensdag 13 april, 
telkens van 9 tot 12 uur.

Voor schoolgaande kleutertjes van 3 tot en met 6 jaar (de kleuters 
moeten effectief drie jaar en zindelijk zijn voor de start van het 
kamp).

Het aanleren van basistechnieken zoals klimmen, klauteren, 
kruipen maar ook knutselen en dansen.
Deelnameprijs: 22,50 euro, inclusief verzekering, deelnamebrevet 
en aandenken. 
Inschrijven via www.vrijetijdherkdestad.be 

Zomerkampen
Inschrijven voor de zomerkampen kan vanaf 
woensdag 2 maart vanaf 10 uur. 
Bekijk vanaf eind januari het aanbod op 
www.vrijetijdherkdestad.be 

UiT-pas en inschrijven voor kampen
• Wil je UiTpas punten omruilen voor een korting of wil je een 

korting gebruiken bij een jeugd- of sportkamp? Mail of bel 
dan even naar de organiserende dienst. Zij doen het nodige.

• Bezorg je UiTpas nummer met kansentarief aan de dienst 
Sport of dienst Jeugd voor het reserveren van een kamp. 
Alleen dan krijg je 80 procent korting. 

Deze stappen moet je ondernemen voor je afrekent. Eenmaal 
afgerekend kan de korting niet meer toegekend worden.

Krokusvakantie
Kleutersport vijfdaagse
Van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 
maart, telkens van 9 tot 12 uur.

Voor schoolgaande kleutertjes van 3 tot en met 6 jaar (de 
kleuters moeten effectief drie jaar en zindelijk zijn voor de start 
van het kamp).

Op het programma: speelse klim-, kruip-, knutsel- en 
springoefeningen in een bewegingsbos van turntoestellen 
en andere materialen onder begeleiding van gediplomeerde 
lesgevers. De oefeningen worden afgewisseld met een dansje 
en diverse spelletjes.
Deelnameprijs: 37,50 euro, inclusief verzekering, 
deelnamebrevet en aandenken. 
Inschrijven via www.vrijetijdherkdestad.be.

Sportsensation
Vrijdag 4 maart, van 9 tot 17 uur 
voor tieners van 10 t.e.m. 17 jaar

Op het programma staat 
lasergamen, skieën/
snowboarden en bowlen.

Deelnameprijs: 55 euro 
(incl. busvervoer en middagmaal)
Inschrijven via www.vrijetijdherkdestad.be. 
Minimum twintig deelnemers vereist.
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☎ 013 55 39 01

@  bibliotheek@herk-de-stad.be

Lerarenkaart vanaf 21 
december ophalen
Vanaf dinsdag 21 december kunnen 
leerkrachten die officieel woonachtig zijn 
in Herk-de-Stad hun Lerarenkaart 2022 
ophalen in de bibliotheek. Wie vóór 2 
november een abonnement nam op 
Klasse Magazine, krijgt zijn Lerarenkaart 
2022 thuisbezorgd samen met het 
decembernummer van het magazine. 

Ben je niet zeker in welke bibliotheek je 
Lerarenkaart op jou ligt te wachten? 
Check dan www.waarismijnlerarenkaart.be.

Poëzieweek in het teken van natuur
Het voorbije jaar hebben we met zijn allen opnieuw de natuur 
ontdekt. Niet zozeer de ver-weg-natuur of de hoge-bergen-
natuur, maar wel de vergeet-me-nietjes-natuur, de wandel-je-
mee-natuur, de hoeveel-vlinders-tel-jij-in-jouw-tuin-natuur, de 
laten-we-samen-over-een-beekje-springen-natuur. We werden 
weer verliefd op onze vierkante meter tuin, de geraniums op 
ons balkon.

Tijdens de Poëzieweek, van 27 januari tot 2 februari,
met als thema natuur, laten we ons verrassen door 
lieveheersbeestjeswoorden, door slingerplantzinnen en 
varenverzen. We fluisteren gedichten om de dieren te 
verwarmen in hun winterslaap, we laten onze woorden waaien 
in de wind. We geven taal aan wat we belangrijk vinden en 
willen bewaren. We zingen luid over een groene toekomst, vol 
bloesemingen en overvloed.

Rijmplekken 
een winterse wandeling 
met poëtische prikkels
Zondag 30 januari, 11.30 uur
aan Toerisme Herk-de-Stad

De bibliotheek neemt je mee voor een 
winterse wandeling. Dichteres Edith 
Oeyen leest onderweg een aantal van 
haar gedichten voor. 

Langs ons pad wachten bomen in stilte.
Vogels springen tak op tak af.
Stenen fluisteren oude wijsheden.
Op enkele ‘Rijmplekken’ verwarmt een 
dichteres ons hart.
Luister hoe haar woorden wiegen in de 
wind.

Na de wandeling biedt Edith Oeyen 
haar dichtbundel te koop aan. Er 
wordt om 12 uur afgesloten met 
een kommetje soep onder het prieel 
(als de coronamaatregelen het 
toelaten). Graag vooraf inschrijven via 
bibliotheek@herk-de-stad.be.

Creatieve kriebels?
Tijdens de poëzieweek ontdekken we de natuur in de poëzie 
en de poëzie in de natuur. Verwerk een eigen of bestaand 
gedicht met natuurlijk materiaal. Hang woorden aan een tak. 
Mijmer op bladeren. Vertrouw verzen toe aan een steen. Of 
heb je misschien een leuker idee? Breng je kunstwerk, groot 
of klein, naar de bib en deel het even met de wereld.

Leesclub 
Leesgezelle(n) 
donderdag 17 februari, 
20 uur in De Markthallen  

We bespreken het boek 
‘Mrs.Degas’ van Arthur Japin. 
De verhalen van deze 
Nederlandse auteur hebben 
veelal een autobiografische of 
historische kern.

Edgar Degas, de schilder, is 
blind geworden. Wanneer hij zijn 
huis uit moet, duikt een jonge 
vrouw op om zijn archieven te 
helpen ordenen. Zij is echter 
niet wie zij beweert te zijn 
en in het geheim brengt zij 
verslag uit over haar bezoekjes, 
waarbij zij welbewust Degas’ 
herinnering wekt aan de enige 
- en onmogelijke - liefde van 
zijn leven: zijn blind geworden 
Amerikaanse nichtje Estelle.

Wie graag lid wil worden, 
kan een boek aanvragen via 
bibliotheek@herk-de-stad.be. 

Leesspaarkaart
Boeken lezen en een beloning krijgen, hoe leuk is dat. Er 
zijn leesspaarkaarten voor kleuters en kinderen van het lager 
onderwijs. Vraag ernaar bij een bezoek aan de bibliotheek.

LEESSPAARKAART

naam:

1ste   EN   2de   leerjaar
BIB HERK-DE-STAD

1

2

3

5

4

6 10

8

9

7

VERRASSING

VERRASSING

VERRASSING

VERRASSING

VERRASSING

LEESSPAARKAART

naam:

1ste   t.e.m.   3de   KLEUTERKLAS

BIB HERK-DE-STAD
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Er is goed nieuws voor wie graag 
boeken met grote letters leest. 
De collectie werd aangevuld met 
enkele mooie titels. 
Kom zeker eens een kijkje nemen. 

Het lezen van e-boeken kan ook een 
oplossing zijn voor wie het moeilijk 
heeft om gewone druk te lezen. 
Je kan e-boeken ontlenen via de 
cloudlibrary en op je e-reader kan je 
de letters groter of kleiner zetten en de 
bladspiegel naar wens verlichten. 

Collectie 
grootletterboeken 
aangevuld

Meer informatie vind je op 
herk-de-stad.bibliotheek.be/e-boekendienst-cloudlibrary.
Interesse? Het bibliotheekpersoneel helpt je graag verder. Je kan een 
afspraak maken via bibliotheek@herk-de-stad.be of 013 55 39 01.

Een boek over de geschiedenis in je eigen 
omgeving is altijd leuk om te krijgen en te geven, 
zeker in de eindejaarsperiode. 

Volgende boeken zijn te koop in de bib: 

• Het Herreks Woodebukske & Herrekse 
Aatdrukkinge, Gezegde of Vruggere Gebruike 
geschreven door Georges Niesen en uitgegeven 
door de Erfgoedraad van Herk-de-Stad.            
Prijs: 10 euro

• Historisch en etymologisch onderzoek naar 
de straat- en plaatsnamen van Herk-de-Stad. 
Deel 2 Het kerkdorp Donk, is een uitgave 
van de Geschiedkundige Kring Groot-Herk 
met steun van de gemeente Herk-de-Stad.                               
Prijs: 15 euro (ook te koop bij Drukkerij Vanwing)

• Arthur Coninx: reconstructie van een vergeten leven.
Hij was niet alleen postmeester in Lummen, maar 
ook dirigent, musicus en een bezield kunstenaar, 
geschreven door Ivo A. Dekoning en uitgegeven 
door het Koninklijk Leesgezelschap Hasselt.         
Prijs: 30 euro

• Limburgse Bijdragen met een artikel over de Herkse 
familie Vliegen, eindredactie Bart Gruyters en Jan 
Papy, uitgave Koninklijk Leesgezelschap Hasselt.
Prijs: 25 euro

Te koop in de bib

Erfgoedinventaris 
Heb je in de winterperiode extra vrije tijd? Ga 
dan zeker eens een kijkje nemen op de Herkse 
Erfgoedinventaris via www.herk-de-stad.be/
erfgoedinventaris.

Uitgelicht: Burgemeestersteen 

De zogenaamde burgemeestersteen was jarenlang te 
zien in de gevel van het koetshuis van het Olmenhof. 
Baron Hervé Stienon du Pré was de laatste eigenaar 
van dit kasteeltje. Hij schonk de steen aan Willy Alenus 
uit Oostende die hem later aan de gemeente Herk-de-
Stad schonk. In 2001 werd de steen teruggeplaatst in 
de rechtertoren van het kasteel de Pierpont. Het pleintje 
voor het stadhuis heet nu ‘het Alenus-Hermansplein’. 
De steen (50 x 70 cm) stelt twee wapenschilden voor. 
Links zie je het wapenschild van de familie Alenus en 
rechts van de familie Hermans. In het wapenschild van 
de familie Alenus ziet men “twee ineengestrengelde 
alen van sinopel op zilveren veld. Zowel tussen de 
koppen als tussen de staarten van de palingen 
wordt een klaverblad van sinopel afgebeeld”. In het 
wapenschild van de familie Hermans staat “in goud 
een zwart molenijzer met een pluim van dezelfde kleur 
en paalsgewijze door de opening gestoken”. In 1629 
waren Johannes Alenus en Willebrordus Hermans 
burgemeesters van Herk-de-Stad voor de duur van 
één jaar.
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Hille Raskin. 

Driemaal 
Monnikenhof? 

Het (Groot) Monnikenhof* was een oude pachthoeve van de 
abdij van Oriënten in Rummen, die in 1798 door de Franse 
bezetter als ‘zwart goed’ verkocht werd om hun schatkist 
te spijzen. De naam verwees dus naar de oorspronkelijke 
eigenaars, de bewoners van de abdij. De nieuwe eigenaars 
verpachtten de hoeve, net zoals de Cistersiënzerinnen van 
Oriënten eeuwenlang gedaan hadden. En zo verhuisden 
Jacobus Ectors en zijn vrouw Barbara Beesemans in 1847 
met één kind, meiden en knechten en al hun vee vanuit het 
Leuvense naar Herk-de-Stad. 
 

Barbara Beesemans is samen 
met Jacobus Ectors naar het 
Monnikenhof gekomen in 1847.
Dat moet in die tijd een hele 
onderneming geweest zijn! Door 
paarden of ossen getrokken 
karren geladen met allerlei 
alaam, hooi en stro, schapen en 
runderen. Knechten en meiden 
reden vooruit. De familie volgde 
enkele dagen later toen de 
boerderij in orde was gemaakt 
om hen te ontvangen.
Waarom zochten zij het zo ver 
van huis?

In deze welgestelde boerenfamilies was het niet de gewoonte 
om de gronden te verdelen onder de kinderen, de ‘klot’ 
moest samenblijven zodat de familie niet verarmde, zeker 
als er veel kinderen waren. Gewoonlijk volgde één van de 
zonen de vader op de boerderij op. Welke regelingen werden 

getroffen voor de andere kinderen? De meisjes werden binnen 
de eigen stand uitgehuwelijkt. Ze traden binnen in een klooster of 
bleven ongehuwd op de ouderlijke hoeve wonen en werken. De 
zonen mochten studeren en werden advocaat, priester, geneesheer 
of officier in het leger. Maar voor diegenen die wilden boeren moest 
er een oplossing gezocht worden, bijvoorbeeld door een huwelijk 
te sluiten met de erfgename van een andere boerderij of door een 
pachthoeve te zoeken, waar deze zoon met wat vee en een som 
geld van de ouders zelf een landbouwbedrijf kon opzetten. En zo 
gebeurde het met het gezin Ectors-Beesemans. Ze waren dus 
vreemd in het dorp en kregen als roepnaam van de Muineshof.

Toen ze op het Monnikenhof aankwamen hadden ze al een zoon 
en in de loop van de volgende jaren kwamen er nog elf kinderen bij, 
van wie er twee heel jong stierven. De vier meisjes trouwden zoals 
het hoorde binnen hun stand, twee zelfs met een verre verwant in 
het Leuvense. De twee andere zochten het dichterbij: Catharina 
Hortensia trouwde met Bonaventure Boesmans, brouwer in Stevoort 
en Philomena werd de echtgenote van Louis Vanweddingen, 
geneesheer in Herk. Drie zonen studeerden en twee wilden blijven 
boeren. Hetzelfde probleem als in 1847 deed zich voor. Lambert 
Theodoor was de oudste van de twee en hij bleef na zijn huwelijk 
met Emilia Plevoets op het Monnikenhof wonen en volgde zijn vader 
in 1889 als pachter op. Dit werd de tweede generatie pachters 
van de Muineshof, zoals zij ondertussen in Herk genoemd werden. 
Familienamen werden op het platteland weinig of niet gebruikt. Ofwel 
werd je genoemd naar je vader of moeder, ofwel naar de plaats waar 
je woonde, zoals hier het geval was. Niemand wist nog dat de naam 
eigenlijk verwees naar de abdij die eeuwenlang eigenaar geweest 
was van de hoeve.

Tot ongeveer 1900 stond er op de Stevoortweg 
één Monnikenhof. Vijftig jaar later waren dat 
er drie. Op de Kiezel, zoals de Stevoortweg 
toen genoemd werd, sprak men van de 
Groeëte, de Klenne en de Nieve Muineshof. 
Ze hadden één ding gemeen: de bewoners 
heetten Ectors.
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Hille Raskin. 

Het Klein Monnikenhof
Terug naar ons verhaal. Zolang Theophiel, de andere broer die 
landbouwer wilde worden, niet huwde, was er geen probleem. Hij 
bleef op het Monnikenhof wonen en werken. Maar vader Jacobus 
bereidde zich toch voor en kocht een kleinere hoeve die dichter 
bij het centrum van Herk lag. Aan de winterbeek, tegenover de 
bossen van het kasteeldomein van Hubert Van Willigen, lag een 
boerderij die al op de kaart van Ferraris (tweede helft 18de eeuw) 
te zien is. 

Theophiel kocht in 1893 omliggende gronden en gaat met zijn 
vrouw Aline Gijsens (afkomstig van Donk) op deze hoeve wonen. 
Na de dood van zijn moeder in 1887 wordt hij er de volledige 
eigenaar van. Nu zijn er dus twee boeren die van de Muineshof 
genoemd worden, maar niet op dezelfde boerderij wonen. En 
om het onderscheid te maken ging men spreken van de Groeëte 
en de Klenne Muineshof. En dat bleef zo, ook toen op het Klein 
Monnikenhof niemand meer woonde die Ectors heette, nadat 
dochter Clémence trouwde met Henry Vandereycken en de andere 
dochter verhuisde. Jef Vandereycken (†2021) heeft op de boerderij 
gewoond tot hij de boerderij ongeveer tien jaar geleden verkocht. 

Theophiel Ectors is de zoon die 
op het Klein Monnikenhof is gaan 
wonen en getrouwd was met 
Aline Gijsens van Donk.

Aline Gijsens en twee van haar 
kleinkinderen (Roza en Jef 
Vandereycken), foto genomen op 
het Klein Monnikenhof.

Het Nieuw Monnikenhof

Maar ons verhaal is nog niet af. 

Nadat Theodoor Ectors in 1925 
overleed bleef zijn weduwe met enkele 
van haar volwassen kinderen nog op 
het Groot Monnikenhof wonen. Toen 
besliste ook zij om te verhuizen. Maar 
ze ging niet ver weg. 
Op honderd meter van de hoeve werd een nieuwe boerderij 
gebouwd en daar ging zij wonen bij haar zoon Clément en zijn 
gezin. Maria en Hortense, de twee ongetrouwde dochters, 
bouwden een huis naast dat van hun broer. En nu woonde op 
het Monnikenhof niemand meer die van de Muineshof genoemd 
werd, maar hun roepnaam ging over op het nieuwe huis en dat 
werd dus de Nieve Muineshof.

Voor wie het verhaal niet kent lijkt het heel bizar dat de roepnaam 
van de Muineshof overgedragen werd op gebouwen die niets 
met het echte Monnikenhof te maken hadden. Maar dat is nu 
eenmaal de manier waarop mensen namen geven aan elkaar 
en aan de plaatsen waar ze wonen. Een eeuw later is er van 
die namen niets meer overgebleven, tenzij in de herinnering van 
degenen die ze in hun jeugd nog gehoord hebben. De naam 
van het echte Monnikenhof werd wel bewaard dankzij de vele 
schriftelijke verwijzingen op kaarten en in documenten. Verba 
volent, scripta manent of in het Nederlands: woorden vervliegen, 
wat opgeschreven is blijft.

De bewoners van het Groot-, Klein- en Nieuw Monnikenhof liggen 
naast elkaar begraven op het oude kerkhof van Herk-de-Stad. 

Meer info vind je op de erfgoedinventaris van Herk-de-Stad, 
Herk centrum, gebouwen, Monnikenhof.

Klein Monnikenhof
Groot Monnikenhof

21 \



AH Podium zet filiaal 
Herk-de-Stad in de kijker
Academie Haspengouw podium zet in de Week van de Academies 
van 14 tot 19 februari het filiaal in Herk-de-Stad in de kijker. 
Leerlingen muziek en theater brengen een zeer uiteenlopend 
programma waarmee ze hun kwaliteiten tonen aan het publiek.
Door actief kunst te beoefenen, creëren zij nieuwe inzichten en 
vaardigheden. Dit willen ze met jullie delen op het grote podium. 
Het jaarthema ‘Re-Make’ mag je dan ook letterlijk nemen: hermaak, 
herdenk, herspeel, herneem, hergebruik, herontdek, ..... 
Dus ..... kom kijken en luisteren naar ‘Re-Make’, muziek en theater 
van de leerlingen AHP Herk-de-Stad.

☎ 013 77 51 04

@  jeugd@herk-de-stad.be

Kunstkamp in de krokusvakantie

Op zaterdag 5 maart is er dan weer Kribbel Krabbel, een kinderkunstendag. 
Tijdens het kunstkamp worden er installaties gemaakt die tentoongesteld
worden op Kribbel Krabbel.

Verder worden er tijdens het kunstkamp, van maandag 28 februari tot donderdag 3 maart 
telkens van 9 tot 16.30 uur leuke spelletjes gespeeld en wordt de creativiteit 
in het rond gesmeten. 

Prijs 30 euro
Inschrijven kan vanaf maandag 17 januari om 8 uur via www.vrijetijdherkdestad.be 

Van maandag 28 februari tot donderdag 3 maart organiseert de 
Dienst Jeugd een kunstkamp in De Markthallen voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Kunstkamp
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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.)

za, 1 jan Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
zo, 2 jan Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
ma, 3 jan Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
di, 4 jan Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
wo, 5 jan Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
do, 6 jan Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
vr, 7 jan Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
za, 8 jan Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
zo, 9 jan Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
ma, 10 jan Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
di, 11 jan Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
wo, 12 jan Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
do, 13 jan Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
vr, 14 jan Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
za, 15 jan Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
zo, 16 jan Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
ma, 17 jan Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
di, 18 jan Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
wo, 19 jan Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
do, 20 jan Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
vr, 21 jan Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
za, 22 jan Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
zo, 23 jan Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
ma, 24 jan Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
di, 25 jan Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
wo, 26 jan Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
do, 27 jan Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
vr, 28 jan Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za, 29 jan Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
zo, 30 jan Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
ma, 31 jan Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861

di, 1 feb Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
wo, 2 feb Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
do, 3 feb Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
vr, 4 feb Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
za, 5 feb Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
zo, 6 feb Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
ma, 7 feb Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
di, 8 feb Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
wo, 9 feb Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
do, 10 feb Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
vr, 11 feb Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
za, 12 feb Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
zo, 13 feb Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
ma, 14 feb Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
di, 15 feb Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
wo, 16 feb Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
do, 17 feb Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
vr, 18 feb Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
za, 19 feb Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
zo, 20 feb Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
ma, 21 feb Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
di, 22 feb Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
wo, 23 feb Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
do, 24 feb Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
vr, 25 feb Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
za, 26 feb Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
zo, 27 feb Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
ma, 28 feb Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597

PROFICIAT

Armand en Malvine vieren diamant
Armand Orens (80) en Malvine Engelbosch 
(78) vierden op 7 november hun diamanten 
huwelijksverjaardag. 
Het koppel heeft zes kinderen, acht 
kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Goud voor Rogier en Paulette
Rogier Vanaken (70) en Paulette Blommen 
(69) vierden op 23 oktober hun gouden 
huwelijksverjaardag. Het koppel heeft één 
dochter en twee kleinkinderen.

Maurice en Annelies vieren goud
Maurice Ooms (71) en Annelies Stultiens (69) 
vierden op 29 oktober hun gouden bruiloft. 
Het koppel heeft samen drie kinderen en 
twee kleinkinderen.

Goud voor Marcel en Suzy 
Marcel Claes (76) en Suzy Vanholst (74) 
vierden in november met vier maanden 
uitstel hun gouden huwelijksverjaardag. 
Samen hebben ze twee kinderen en vier 
kleinkinderen.

Op zoek naar 
de soep in 

jouw hoofd
 
Eerstelijnszone Herkenrode en 
dienstencentrum De Cirkel verzamelen 
klassieke recepten op grootmoeders wijze 
zoals videe, stoofvlees, konijn met pruimen 
of garnalencocktail. Ze zijn ook op zoek naar 
de geheime ingrediënten van jouw oeroude 
recept. Hangt hier ook een leuk verhaal aan 
vast? Aarzel dan zeker niet om dit ook mee 
te sturen.

Kookworkshop

Valt jouw videe zo in de smaak bij je 
kleinkinderen of staat iedereen in de rij 
voor jouw tomatensoep met balletjes? Dan 
wordt jouw recept misschien wel uitgekozen 
om ermee aan de slag te gaan tijdens een 
kookworkshop. Deze kookworkshop wordt 
georganiseerd tijdens de Week van de Diëtist 
op 15 maart met aandacht voor het gebruik 
van lokale producten uit de korte keten.
 
Je kan je recept voor 20 februari insturen via 
www.herk-de-stad.be/soepinjehoofd 
of binnenbrengen in dienstencentrum 
De Cirkel.
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BESTAANDE 
AFVALSOORTEN

NIEUWE AFVALSOORTEN

Huisvuil Pmd Tuinafval Keukenafval Textiel
klein groot

Prijs/rol 6,25 euro 12,50 euro 3 euro 2,50 euro 2 euro 1 euro

Prijs/zak 0,63 euro 1,25 euro 0,15 euro 0,25 euro 0,15 euro 0,10 euro

Literinhoud/zak 22 liter 44 liter 60 liter 50 liter 17 liter 50 liter

Aantal zakken/rol 10 20 10 13 10

Kleur grijs blauw groen geel oranje

Sluiting flappen trekband flappen trekband flappen

TEXTIELKEUKENAFVALPMDHUISVUIL TUINAFVAL

Papier en karton Grofvuil Snoeihout

Prijs 0 euro
2 m³: 20 euro
Max. 4 m3 per aanvraag.

2 m³: 15 euro
Max. 4 m3 per aanvraag.

Ophaling Maandelijks op aanvraag op aanvraag

Hoe?
Steek het papier en karton 
in een kartonnen doos of 
bind het goed samen.

Surf naar  
www.limburg.net en klik op 
‘Bestellen & Aanvragen’. 

Surf naar  
www.limburg.net en klik 
op ‘Bestellen & Aanvragen’. 

Meer info over Optimo op limburg.net/optimo

Optimo: 5 afvalsoorten  
op 1 dag opgehaald

APARTE OPHALINGEN

Uw ophaaldagen kunt u raadplegen op limburg.net/afvalkalender


