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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 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 (Vooruit)
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
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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In dit nummer

Herk in beeld //04
Herkenaar in de kijker //05
Uitgelicht //06-07
Prikbord //08
Mijn Burgerprofiel //09
VMM //10
Vaccinatiecentrum //11
Kids-ID //12

Uit in Herk-de-Stad
Nieuw skatepark //14
Bewegingsparcours //15
Bibliotheek //16
De Cirkel en Sport //17
Jeugd //18
De Markthallen //19
Erfgoed //20-21
Toerisme //22
Academie Haspengouw //23

Het is eindelijk zomer. En wat voor een zomer! De zomer van 2021 
wordt de zomer waarin we de strijd tegen het coronavirus gaan winnen, 
de zomer waarin we onze vrijheid terugkrijgen en de zomer waarin we 
elkaar eindelijk kunnen terugzien.

Onze toekomst ziet er dus opnieuw rooskleurig uit. We willen jullie 
van harte bedanken voor alle inspanningen die we samen het voorbije 
anderhalf jaar leverden. In Herk-de-Stad is het aantal besmettingen 
altijd vrij beperkt gebleven in vergelijking met andere regio’s. En daar zijn 
we heel blij mee.

Dit betekent uiteraard niet dat nu plots alles kan. Zodra iedereen in je 
gezelschap volledig gevaccineerd is, raden we toch nog aan om de 
basishygiëne te blijven respecteren. Dus handen regelmatig wassen en 
trachten niet te niezen of hoesten in de richting van anderen. Als je ziek 
bent, spreek je beter niet af en ga je naar de dokter. 

Als je thuis afspreekt met zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden 
hou je de grootte van de groep beter beperkt, hou je afstand en als 
dat niet mogelijk is draag je toch beter een mondmasker. Er wordt ook 
aangeraden niet te knuffelen of te kussen en eventueel op voorhand 
zelfs een zelftest te doen.

Maar vergeet toch vooral niet te genieten. Genieten van een drankje 
op een Herks terras, van leuke muziek op één van de kleinschalige 
evenementen die we deze zomer organiseren of van die vakantie met je 
gezin waar je al zo lang naar uitkeek.

De moeilijke periode die we allemaal doormaakten zal misschien ook 
voor een stuk verzacht worden en vergeten worden bij de uitstekende 
prestaties van onze Rode Duivels op het EK. Met Wesley Ceulemans, 
voorzitter van de Limburgse fanclub van de Rode Duivels, is Herk-de-
Stad ook daar vertegenwoordigd. Hij is in deze 3540 de Herkenaar 
in de kijker. Nog in dit nummer lees je meer over het Burgerprofiel 
en de vaccinatieteller die we geïmplementeerd hebben op onze 
website waardoor onze dienstverlening weer wat uitbreidt. Om jullie 
allen nog beter te informeren plaatsen we de komende weken in 
elke deelgemeente grote digitale infoborden waarop onder meer alle 
gemeentelijke informatie komt.

In het ‘dossier’ worden dan weer de troeven van het lokaal winkelen 
onder de aandacht gebracht. Onze lokale handelaars en horeca werden 
het voorbije anderhalf jaar keihard getroffen door de coronacrisis. Nu 
de economie opnieuw aanzwengelt, moeten we hen meer dan ooit een 
hart onder de riem steken door zoveel mogelijk lokaal te winkelen in 
combinatie met een lekker hapje en drankje.

We wensen je tot slot veel leesplezier met deze 3540 en vooral een heel 
deugddoende vakantie.

Het is eindelijk zomer!

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

Hondenlosloopweide 
aan de Vezerlaan

Hondenbaasjes en hun 
trouwe viervoeters kunnen 
zich voortaan uitleven op de 
hondenlosloopweide aan de 
Vezerlaan. 

De nieuwe hondenlosloopweide 
is een omheinde zone van 700 
vierkante meter, waarin honden niet 
aangelijnd hoeven te zijn en waar 
ze vrij en veilig kunnen omgaan 
met soortgenoten. Honden kunnen 
op de hondenlosloopweide hun 
energie kwijt door vrij te rennen en te 
ravotten en krijgen er de beweging 
die ze nodig hebben om in vorm te 
blijven. Aan de weide staat een bord 
met duidelijke spelregels voor hond 
en baasje. Vanaf een bank kunnen 
de hondeneigenaars toezicht houden 
terwijl hun hond speelt. 

Sluitingsdagen
Stadsdiensten en OCMW
Woensdag 21 juli 2021
Bibliotheek
Zondag 11 juli 2021
Zondag 15 augustus 2021
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Herk in beeld Wandelen met Begijn Le Bleu - Workshops Wensboom
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Herkenaar in de kijker

Wesley Ceulemans (34) uit Schulen is de Limburgse 
vertegenwoordiger in de Fanboard van 1895, de officiële 
supportersclub van de Rode Duivels en Red Flames. Hij laat 
er zijn stem horen voor alle Limburgse supporters. Wesley 
is dan ook een hevig supporter van de Rode Duivels. Hij is 
aanwezig op alle wedstrijden van de nationale ploeg, thuis 
en op verplaatsing. Ook nu op het Europees Kampioenschap 
mist hij geen enkele wedstrijd van de Belgen.

Wesley Ceulemans is docent en onderzoeker aan de hogeschool 
PXL. In zijn vrije tijd is hij naast bestuurslid bij BS Sport 
gepassioneerd door de Rode Duivels. “Die passie is ongeveer zeven 
jaar geleden begonnen toen ik in het Koning Boudewijnstadion 
een kwalificatiewedstrijd voor het WK in Brazilië bij woonde”, zegt 
Wesley. “Door het werk kon ik toen niet naar het WK zelf gaan. 
Daar heb ik nog altijd spijt van. Tijdens het EK in Frankrijk was ik er 
wel bij. Sindsdien miste ik buiten de wedstrijden die door corona 
achter gesloten deuren gespeeld werden bijna geen enkele match 
meer. De Rode Duivels brachten Wesley onder meer in Wales, 
San Marino, Ijsland, Cyprus, Griekenland, Zwitserland, Letland, 
Schotland, Bosnië en Kazachstan. “Het zijn dikwijls plaatsen waar 
je normaal niet komt. Ik heb een maat die altijd mee gaat. We 
organiseren onze tripjes altijd zelf zodat we ook nog iets kunnen 
gaan bezoeken. De sfeer die tussen de Belgische supporters heerst, 
is altijd geweldig. Andere landen zien ons ook altijd graag komen. Ze 
weten dat wij nooit voor problemen zorgen. Ik vind het wel jammer 
dat ondanks de uitstekende prestaties van onze ploeg toch nog 
altijd vrij weinig supporters de Rode Duivels volgen. Op het WK in 
Rusland werd Panama bijvoorbeeld aangemoedigd door maar liefst 
7500 supporters, terwijl wij maar met 1.500 supporters waren. Wist 
je dat er in Panama zelfs supporters waren die hun wagen hadden 
verkocht om toch maar een WK-match te kunnen bijwonen?” De 
wedstrijd van België-Brazilië vergeet ik ook nooit.  De kleine 1000 
aanwezige Belgische supporters verzamelden na de wedstrijd in het 
meeting point café waar ze de bestellingen van het bier niet konden 
bijhouden. Zelfs de vazen werden gebruikt om te vullen met bier. Het 
was een prachtig feest!

Fanboard-adviesorgaan

Wesley is voorzitter van fanclub BS Devils uit Herk-de-Stad. 
Daarnaast zetelt hij in het Fanboard-adviesorgaan van de 
1895 Official Belgium Fan Club en de KBVB. “Ik ben er de 

regioverantwoordelijke voor Limburg”, vervolgt Wesley. “We 
vergaderen maandelijks over bijvoorbeeld de tickettoewijzing, 
ticketprijzen en lidmaatschappen. Ik vind het belangrijk dat meer 
Limburgse supporters de Rode Duivels in het stadion gaan 
aanmoedigen. Nu rijden er bij thuiswedstrijden een tiental bussen 
vanuit Limburg naar Brussel. Ook naar de wedstrijden van de Red 
Flames moeten meer supporters komen. Onze vrouwen verdienen die 
aandacht. Net als de mannen doen zij het goed. De matchen van de 
Red Flames in Leuven woon ik altijd met mijn gezin bij.”

Europees Kampioenschap

Normaal heeft België als u dit artikel leest zich vlot voor de volgende 
ronde van het EK geplaatst. “We hebben echt een schitterende ploeg. 
We halen minstens de halve finale. Zelfs in vierde provinciale zeggen ze 
al dat je heel ver komt met een goede spits en een goede doelman. Met 
Lukaku en Courtois hebben we de beste spits en keeper van de wereld 
in onze ploeg. Door corona was het lang onzeker of we de matchen 
wel konden bijwonen. Gelukkig ben ik er toch in geslaagd tickets op de 
kop te tikken. Of we ook de finale halen, zal van details afhangen. Door 
corona vormt de spelerskern samen met de entourage een bubbel van 
vijftig spelers waar bijna zes weken lang niemand mag in komen. Met 
Martinez hebben we gelukkig een trainer die als geen ander van een 
groep een team kan maken. Ik ben er dan ook zeker van dat de Rode 
Duivels het nog heel ver gaan schoppen. De Belgen straks Europees 
kampioen zien worden, is mijn echte droom.” 

Wesley Ceulemans 
Limburgse vertegenwoordiger in
fanclub Rode Duivels

“België Europees 
kampioen zien 
spelen is een 
droom”
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Dossier uitgelicht
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Op z’n minst zeven zeer 
goede argumenten om in 
Herk-de-Stad te winkelen en 
niet online bij de dot com’s

Shoppen in 
Herk-de-Stad
Je Herkse handelaar of horeca-uitbater weet wat je 
graag koopt, eet of drinkt, weet dat het altijd ietsje 
meer mag zijn en doet de groeten aan je ouders, je 
grootouders, … Dit zijn slechts enkele redenen waarom 
je beter bij je favoriete Herkse handelaars winkelt of een 
drankje en hapje neemt bij je Herkse horeca-uitbater…

1. Onze Herkse ondernemers verkopen verrassend aparte 
producten en goederen. Net wat anders dan wat je in grote 
onpersoonlijke online shops vindt

Wist je dat je Herkse handelaar ook vaak lokale producten verkoopt? 
Of dat ze hun eigen groenten of fruit oogsten en deze zelf verkopen? 
Of dat de aardappelen of aardbeien van een boer uit de gemeente of 
de buurgemeente komen? Dat de dagbladwinkel boeken verkoopt 
van auteurs uit de streek? Of dat die broek of dat kleedje dat je nu 
draagt uit die ene kledingwinkel waar je zo graag shopt gelukkig 
niet door tien andere personen wordt gedragen? Onze Herkse 
handelaren kopen hun producten op basis van wat hun klanten 
willen. Daardoor sluit hun assortiment aan op jouw wensen. En 
hebben ze nu net niet dat product in huis wat je precies zoekt, dan 
bestellen ze het met zeer veel liefde en zorg voor je.

2. Zonder onze Herkse handelaren is winkelen een stuk 
eentoniger

Zou jij tevreden zijn als er in iedere gemeente dezelfde kledingwinkel 
was, dezelfde parfumeriezaak, dezelfde brasserie of café? Er zou 
toch niets leuk meer zijn aan shoppen … Iedere winkelketen heeft 
uiteraard het recht op zijn eigen klanten maar het zijn toch onze 
Herkse ondernemers die kleur en net een tikkeltje meer geven aan 
jou als klant en aan de beleving van winkelen in Herk-de-Stad.
Als er in iedere gemeente dezelfde soort winkels terug te vinden 

waren, dan zou Herk-de-Stad zich niet onderscheiden van andere 
gemeenten. Dan zou iedereen er praktisch hetzelfde uitzien, 
zouden we misschien allemaal hetzelfde eten of drinken … Onze 
Herkse handelaren verrassen je, geven je een goede keuze, geven 
je de kans om nieuwe dingen te ontdekken, zorgen voor een 
persoonlijk advies, …. Het zijn de winkels waar je bijvoorbeeld 
vroeger als kind een snoepje of een lekker hapje kreeg of waar je 
met je eerste gespaarde centjes een strip of boek kocht. Je eerste 
unieke beleving, je eerste herinnering, … Reden te meer om de 
diversiteit aan winkels in Herk-de-Stad te houden!

3. Onze Herkse handelaren zijn er voor jou

Heb jij er altijd de tijd voor of zin in om voor iedere boodschap 
steeds naar een andere gemeente te rijden? Toch niet zo’n fijn 
idee of gevoel, toch? Lokaal winkelen kost je minder tijd en zorgt 
voor meer gemak. Bovendien kan je vaak dichtbij parkeren aan 
je favoriete winkel en moet je niet eerst minuten wandelen voor je 
aan deze winkel geraakt en dat alleen maar omdat je een brood 
wil hebben, of een kleedje, vlees of voeding voor je kat of hond.
Bovendien help je er ook nog het milieu bij om lokaal te shoppen 
en da’s toch ook mooi meegenomen, niet?

4. Je bent bij je Herkse handelaar geen nummer

Dikwijls zijn onze Herkse handelaren en horeca-uitbaters mensen 
die al jaren hun zaak in Herk-de-Stad hebben. Zij kennen je 
ondertussen en zij weten hoe belangrijk je bent als klant. Dat 
maakt ook dat zij graag hun best voor jou doen, en hiermee ben 
je als klant een stapje voor ten aanzien van grote ketens. Onze 
Herkse ondernemers nemen graag tijd voor je om je te helpen, je 
te leren kennen, je advies te geven, je vragen te beantwoorden of 
je twijfels weg te nemen. Bovendien is de kans groot dat ze bij je 
volgende bezoek je naam nog kennen.
Ook voor service achteraf ben je beter af bij je Herkse handelaar.

© Apl FotoCollectief
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5. Onze Herkse ondernemers hebben een massa aan bekwaamheid

Dat onze handelaars reeds jaren in onze gemeente actief zijn, heeft een 
groot voordeel: zij hebben vakbekwaamheid, vakkennis en ondernemen 
speciaal voor jou met een groot voor het product dat ze verkopen. Er 
zijn in Herk-de-Stad verschillende winkels die al tientallen jaren bestaan. 
Laten we eerlijk zijn: hun hart, ziel en kennis kan je onmogelijk krijgen bij 
een grote keten die er alleen maar voor kiest om enkel winst te maken of 
zeer goedkope zaken aan te bieden. Laat staan dat je dit vindt bij online 
shoppen bij de dot com’s die we allemaal wel kennen.
Onze Herkse winkels hebben een passie voor hun product en dat is dan 
ook iets wat onze Herkse ondernemers verbindt: onze bloemenverkoper 
weet alles van bloemen en onze fietsenwinkel is de grootste liefhebber die 
je in je leven tegenkomt. En dat geeft je de garantie dat jij als klant er het 
beste advies krijgt.

6. Onze Herkse ondernemers zorgen voor innovatie

Onze handelaren en horeca-uitbaters vernieuwen graag voor jou, met 
nieuwe concepten, nieuwe ideeën, nieuwe vormen van verkoop, nieuwe 
gerechtjes, drankjes, … Zij proberen je op regelmatige tijdstippen te 
verrassen, je nieuwsgierig te maken, … en steeds kan je bij hen terecht om 
‘je honger’ te stillen.
En wanneer je straks dan overweegt om totaal iets nieuws te proberen, iets 
wat totaal buiten je comfortzone ligt, zullen zij je steeds een goed advies 
geven en je helpen bij je keuze. Een goed gevoel dat je alleen bij hen kan 
krijgen.

7. Herkse winkels laten je shoppen ‘beleven’

Onze Herkse ondernemers steunen vaker dan je denkt onze plaatselijke 
voetbalvereniging, de jeugdbeweging of een culturele activiteit.
Geld uitgeven aan zulke acties of organisaties is niet de enige manier 
waarop onze Herkse handelaren anderen een duwtje in de rug willen 
geven. Het zijn ook dikwijls onze Herkse ondernemers die hun schouders 
zetten onder lokale samenwerkingsinitiatieven. Of het nu iets is tussen 
twee handelszaken onderling of het centrum als geheel, een braderij, … de 
kans is groot dat onze Herkse handelaren de trekkers zijn van een initiatief. 
Of dat zij het mogelijk maakten een buurtfeest te organiseren, geschenken 
te voorzien om een wedstrijd te sponsoren, … Ook op deze wijze geven 
onze Herkse handelaren een ruggensteun aan de lokale samenleving.

Vind ruimte om te 
ondernemen
Wil je een perceel op een bedrijventerrein kopen? 
Zoek je eerder naar een beschikbaar bedrijfspand? 
Of wil je als starter een flexibele bedrijfsruimte 
huren? BizLocator helpt elke ondernemer gratis op 
weg naar de meest geschikte ruimte in Vlaanderen. 
Het Herkse aanbod vind je alvast op www.herk-de-
stad.be/bizlocator.
BizLocator is de plaats waar vraag en aanbod 
naar bedrijfsruimte elkaar vinden. Het biedt een 
overzicht van zowel winkelpanden en horecazaken 
als kantoren, coworkings en flexplekken, loodsen 
en industriegronden en is gratis te consulteren op 
www.bizlocator.be. Aanbieders van professioneel 
vastgoed plaatsen hun vrije ruimten op bizLocator 
via www.bizlocator.be/aanbieders.

En tenslotte: het geld 
dat je uitgeeft bij onze 
Herkse handelaren, blijft 
langer in Herk-de-Stad. 
Omdat onze Herkse 
ondernemers zelf ook 
van andere Herkse 
ondernemers kopen. En 
dat maakt dat Herk-de-
Stad een sterkere lokale 
economie krijgt en meer 
kans geeft op jobs in 
Herk-de-Stad. 
Bovendien: hoe meer 
winkels er in Herk-de-
Stad zijn, des te beter 
is dit voor iedereen. Het 
trekt andere winkels 
aan om ook in Herk-de-
Stad te investeren, meer 
mensen vinden een baan, 
mensen moeten zich 
minder verplaatsen en 
dat is ook goed voor het 
milieu, …
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Prikbord

Telex gemeente- en OCMW-raad

Hier lees je een selectie uit de raadsbeslissingen van mei.

Starters
Zelfstandigen die in Herk-de-Stad starten, krijgen twee jaar 
vrijstelling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. Daarmee krijgen twijfelende starters een duwtje in de 
rug en worden ze gemotiveerd om zich fysiek in Herk-de-Stad te 
vestigen. De focus ligt in de eerste plaats op de detailhandel. De 
opcentiemen bedragen normaal 756 eenheden.

Mindermobielencentrale
Voor de organisatie van de mindermobielencentrale stapt Herk-de-
Stad over van Ander Mobiel Limburg, dat ermee stopt, naar MPact, 
het vroegere Taxistop. MPact zorgt voor de begeleiding en de 
bijscholing van chauffeurs. De mindermobielencentrale is in Herk-
de-Stad goed voor 1200 ritten aangevraagd door meer dan vijftig 
personen. De MMC kan een beroep doen op elf chauffeurs.

Keukens bejaardenwoningen
De keukens van de bejaardenwoningen in Schulen worden 
vernieuwd. De OCMW-raad keurde hiervoor een bestek goed. 

Huisvuilzakken mogen 
naar het recyclagepark
Nog tot 11 september 2021 kan je huisvuilzakken naar het 
recyclagepark brengen.

Heb je een volle huisvuilzak die je niet meer kan buitenzetten 
omdat je op vakantie vertrekt?  Of heb je beperkte stockageruimte 
waardoor het vervelend is om tijdens extreme warmte een volle 
huisvuilzak in huis te hebben?  Dan kan je nog tot 11 september 
deze zakken naar het recyclagepark brengen.
Hiervoor moet je wel volgende regels respecteren:
• Je mag enkel bordeaux of grijze huisvuilzakken van Limburg.

net binnenbrengen. 
• Je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil. Als je 

nog andere fracties bij hebt, rij je een aparte ronde zodat de 
kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd worden.  

Maar als je geen problemen hebt om je huisvuilzak te stockeren, 
kan je net zoals de rest van het jaar je huisvuilzak meegeven met 
de veertiendaagse ophaling aan huis. Niets zo eenvoudig als je 
zak vooraan aan je woning buiten te zetten.  Op www.limburg.
net/afvalkalender kan je nakijken wanneer de ophaalwagen bij jou 
langs komt.  

 

Verhoog nu uw renovatiebudget 
en bespaar voor altijd op uw 
energiefactuur!
Nu. Nu is het moment om te renoveren, of beter reNUveren. De 
Vlaamse overheid maakt NU extra budget vrij. Wie vanaf dit jaar 
eigenaar wordt van een woning kan tot 60.000 euro renteloos 
lenen voor een grondige renovatie. Daarbovenop kan iedereen een 
EPC-labelpremie tot 5000 euro aanvragen om een woning met 
een slechte energieprestatie op te lappen. De Vlaamse overheid 
wil namelijk een versnelling hoger schakelen in het bouwen en 
verbouwen van energiezuinige woningen in Vlaanderen.

Deze ongeziene financiële boost stimuleert een renovatiegolf in 
Vlaanderen. Bij energiezuinige gebouwen wint namelijk iedereen: 
de eigenaars, de bouwsector en het klimaat. Deze premies maken 
het verschil om je renovatie meer betaalbaar te maken.

Maak je woning energiezuiniger en geniet naast het renteloze 
renovatiekrediet en de EPC-labelpremie ook van talloze andere 
steunmaatregelen.

Het is NU het moment. Nog nooit was reNUveren zo interessant.

Voor meer informatie kan je terecht bij Wonen in West-Limburg: 
013 38 03 16, info@woneninwestlimburg.be of op www.
energiesparen.be 

Stadsdiensten en OCMW 
blijven op afspraak werken
De stadsdiensten en het OCMW blijven ook na de coronacrisis 
op afspraak werken. Je kan dus niet meer lukraak naar een 
balie komen als je een stadsdienst of het OCMW nodig hebt. 
Een afspraak maken met de dienst Burgerzaken, de dienst 
Omgeving en Wonen in West-Limburg kan je best doen via 
www.herk-de-stad.be/afspraak-maken. Lukt het niet om 
een afspraak te maken via onze website, dan kan je een 
telefonisch afspraak inboeken via 013 38 03 10. Een afspraak 
met het OCMW kan telefonisch via 013 78 09 40 of ocmw@
herk-de-stad.be. Het afhalen of kopen van vuilniszakken kan 
zonder afspraak. Waarom blijven de Herkse stadsdiensten 
en het OCMW op afspraak werken? We doen dit om de 
dienstverlening nog performanter te maken. Als inwoner kies 
je zelf de datum en het tijdstip waarop je wil langskomen. Dit 
heeft als voordeel dat je niet meer nodeloos moet wachten 
of aanschuiven. De stadsdienst kan jouw dossier optimaal 
voorbereiden. Bovendien weet je bij het maken van een 
afspraak meteen welke documenten je eventueel moet 
meenemen naar de stadsdienst
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Heb je de nieuwe balk al ontdekt bovenaan 
onze stadswebsite www.herk-de-stad.
be? Dat is Mijn Burgerprofiel, dé toegang 
tot jouw info bij de Vlaamse en federale 
overheid. Inloggen kan met je elektronische 
identiteitskaart, met de itsme-app of 
via sms. Je kan er ook de status van je 
coronavaccin raadplegen.

Stadswebsite 
breidt uit met 
‘Mijn Burgerprofiel’

met verdwalen in het administratief labyrint.

Vaccinatie-uitnodiging via 
Mijn Burgerprofiel

De snelste manier om te weten te komen of je 
uitgenodigd bent voor de coronavaccinatie, is via 
‘Mijn Burgerprofiel’. Elke burger die in aanmerking 
komt voor vaccinatie, krijgt behalve een uitnodiging 
per brief, ook standaard een uitnodiging via het 
Burgerprofiel. Je zal er de datum van je vaccinatie 
terugvinden nog vóór je thuis je brief ontvangt en je 
kan de afspraak in één klik bevestigen. Je kan ook 
aanvinken dat je een mail wil krijgen bij elk nieuw 
document, dus ook bij je vaccinatie-uitnodiging. 
Om dit in te stellen, moet je inloggen en klikken op 
‘Uw gegevens' in de gele balk bovenaan, en daarna 
op ‘Voorkeuren beheren’ onder je naam. In het 
nieuwe scherm ga je naar ‘Overheidsdocumenten 
(eBox). Vink daar ‘Ja, ik wil e-mails ontvangen in 
het kader van Overheidsdocumenten’ aan. Als het 
vaccinatiecentrum je nu een uitnodiging stuurt, krijg 
je daar onmiddellijk een e-mail van.

Wat is Mijn Burgerprofiel?
Mijn Burgerprofiel is een online profielpagina waar je je persoonlijke 
gegevens terugvindt die bij de overheid bekend zijn, zowel op 
Vlaams als federaal niveau. Zo kan elke burger de status van 
lopende dossiers volgen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een 
toelating of een premie, een studietoelage of bouwaanvraag. 
Burgers kunnen ook doorklikken om het dossier te raadplegen 
in het e-loket van de bevoegde overheidsdienst. Je kan er ook 
officiële attesten en andere documenten downloaden. Mijn 
Burgerprofiel moet nog groeien en zal op termijn steeds meer 
gegevens bevatten, zoals informatie over je pensioen, je loopbaan, 
belastingen, attesten, uittreksels en vergunningen.

Hoe werkt Mijn Burgerprofiel?

Surf naar www.herk-de-stad.be.
Klik rechtsboven op de knop Aanmelden.
Aanmelden doe je op één van deze manieren:
• je eID en een kaartlezer
• de Itsme-app
• de mobiele app van de overheid
• sms

Alleen bestemd voor jouw ogen
We hechten veel belang aan jouw privacy en het beveiligen van 
je gegevens. Je kan je Burgerprofiel bekijken op websites van 
verschillende overheidsorganisaties, maar deze organisaties 
hebben geen toegang tot jouw Burgerprofiel. De enige die toegang 
heeft tot jouw Burgerprofiel ben jij zelf.

Je profiel reist met je mee
Jouw Burgerprofiel is niet gebonden aan één website. Je kan 
surfen naar https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-
burgerprofiel , maar je kan er net zo goed aan via Vlaanderen.be, 
www.herk-de-stad.be of die van een Vlaamse overheidsdienst 
(via 'Aanmelden' of 'Mijn Burgerprofiel' rechtsboven). Je moet niet 
meer zoeken naar je gegevens, jouw gegevens volgen jou. Gedaan 



/ 10

De zomer komt eraan: 
spring zuinig 
om met water!

Na een fris voorjaar hopen we met z’n allen op een zonnige zomer. Tijdens de warme  
zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De Watergroep staat in jouw gemeente 
elke dag in voor de levering van lekker en gezond drinkwater. Met deze tips slaag je erin om 
in droge periodes (nog) zuiniger om te springen met drinkwater.

• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een bad. Een bad laten vollopen vraagt 
algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En 
met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.

• De grond in je tuin opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de 
harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans 
krijgt, is mooi meegenomen.

• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 
5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Je tuin 
sproeien kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater. 

• Begiet jouw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's 
ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan minder snel. Bovendien voorkom je 
beschadiging van de planten, want waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas 
werken en jouw planten verschroeien. 

• Besproei je gazon niet. Het gras zal zich na een periode van droogte spontaan herstellen.
• Was jouw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
• Laat 's nachts de kraan dicht. Geef watertorens en reservoirs de kans om zich opnieuw te vullen. 

Zo heb je de volgende ochtend steeds opnieuw heerlijk fris kraanwater.

Meer tips om water te besparen kan je lezen op: 
www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen.

©VMM

©VMM

Intussen in het 
vaccinatiecentrum 

in Hasselt…



Het vaccinatiecentrum op de Grenslandhallensite 
(Park H) draait op volle toeren. De 65-plussers en de 
risicopatiënten kregen ondertussen hun eerste prik. 
Momenteel komt de rest van de bevolking volop aan bod. 
In Herk-de-Stad is intussen ongeveer zestig procent van 
de inwoners boven de 18 jaar een eerste kreeg geprikt. 
Wil je weten hoe ver onze gemeente exact staat? Surf dan 
naar www.herk-de-stad.be en bekijk de vaccinatieteller. 
De teller wordt dagelijks aangepast. Alleen door ons 
allemaal massaal te laten vaccineren, kunnen we heel snel 
het leven terug oppikken. Herk-de-Stad is dus meer dan 
op de goede weg!

Ik ga binnenkort op vakantie. Wat met mijn eerste/tweede prik?
Het vaccinatiecentrum doet wat het kan om iedereen in de regio 
zo snel en zo vlot mogelijk te laten vaccineren. Plan wel altijd 
eerst je vaccinatie, pas nadien je vakantie naar het buitenland. 
Je bent ook best volledig gevaccineerd voor je op vakantie of op 
reis vertrekt. Kan je toch niet wachten, plan je reis dan tussen je 
twee vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug bent voor je 
tweede dosis omdat deze niet kan worden uitgesteld.  Eventuele 
inhaalmomenten worden sowieso pas voorzien na de zomer.
Na een reis uit een rode zone moet je minstens 10 dagen 
in quarantaine. Nadien mag je gevaccineerd worden, op 
voorwaarde dat je PCR-testen aanwijzen dat je geen corona 
hebt. Raadpleeg ook altijd de website van Buitenlandse Zaken 
(https://diplomatie.belgium.be) om te weten welke voorwaarden 
er gelden voor het land waar je naartoe reist. Soms zal je 
bijvoorbeeld verplicht zijn om je te laten testen, in quarantaine te 
gaan of andere maatregelen in acht te nemen.

Ik ben 65-plusser of risicopatiënt en ontving nog geen uitnodiging?
Normaal moet intussen iedereen ouder dan 65 jaar of een 
risicopatiënt een uitnodiging van de Vlaamse overheid ontvangen 
hebben. Ontving je nog niets? Neem dan snel contact op met 
het vaccinatiecentrum via 011 37 20 64. 

Kan ik me nog inschrijven op de reservelijst?
De reservelijst wordt gebruikt om onbenutte afspraakmomenten in 
te vullen van inwoners die hun afspraak hebben geannuleerd of niet 
op de uitnodiging tot vaccinatie ingaan. Je kan je op de reservelijst 
inschrijven via qvax.be. Inschrijven op de reservelijst geeft je zeker 
geen garantie voor een snellere afspraak.

Heb je nog vragen?
Surf naar herk-de-stad.be/coronavirus
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Check de geldigheidsduur van je 
rijbewijs en vervang op tijd
Sinds 7 juli 2010 is het elektronische Europese rijbewijs 
(bankkaartmodel) in België van toepassing. Dit is slechts 
10 jaar geldig, waarna je het moet laten vernieuwen in het 
stadhuis.
In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaarten laat de 
federale toepassing voor rijbewijzen momenteel niet toe om 
bestuurders aan te schrijven als het rijbewijs bijna verstreken 
is. Je ontvangt dus geen brief als je rijbewijs vervalt. Je moet 
zelf de einddatum checken en tijdig de hernieuwing van jouw 
rijbewijs aanvragen.
Maak hiervoor een afspraak via www.herk-de-stad.be/
afspraak-maken. Een nieuw rijbewijs kost 26 euro. 

Papieren rijbewijs
Het vroegere 'papieren' rijbewijs moet je voorlopig niet 
verplicht omwisselen voor een bankkaartmodel, op 
voorwaarde dat het document in goede staat is, alle tekst 
leesbaar is en de foto op het rijbewijs overeenkomt met het 
huidige uitzicht van de houder. Heb je jouw rijbewijs niet bij 
als er politiecontrole is, dan moet je het bewijsstuk zo snel 
mogelijk kunnen voorleggen op het politiekantoor. Doe je dit 
niet of rij je rond met een vervallen rijbewijs, dan wordt een 
proces-verbaal opgemaakt en beslist de rechtbank over een 
eventuele boete.

Nu de reisbeperkingen door corona niet meer geldig zijn, 
kunnen we opnieuw naar het buitenland reizen. Vergeet 
hiervoor niet tijdig je Kids-ID aan te vragen. Want de Kids-ID 
is verplicht voor het reizen naar landen waar geen reispas 
verplicht is, dus waar de ouders naartoe kunnen zonder een 
paspoort.

Mijn gifvrije tuin
Met de zon in het land groeit en bloeit de natuur, helaas ook 
op plekken waar je het liever niet hebt. We grijpen hiervoor 
nogal gemakkelijk naar pesticiden. Geen goed idee. Deze 
zijn schadelijk voor mens en milieu. Bovendien worden veel 
producten niet meer verkocht of mag je ze niet meer gebruiken, 
zelfs al heb je nog resten staan. Breng eventuele resten naar het 
containerpark.

Tuinieren zonder pesticiden? Dat is perfect mogelijk! 
Gemakkelijk pesticidenvrij onderhoud begint bij de aanleg 
van je tuin. Kies de juiste planten, op de juiste plek. Gebruik 
alternatieven zoals vegen, borstelen of heet water geven. Niet 
alleen je tuin vaart wel bij handenarbeid. Het brengt ook je hoofd 
tot rust. En denk eraan: beschouw niet elke plant als onkruid. 
Op www.mijngifvrijetuin.be vind je handige tips & tricks voor elke 
type tuin. Succes! 

Tip voor een beter leefmilieu 
Verspil geen kletskes bier
Francois Peeters bezorgde onze dienst Leefmilieu 
volgende tip:

Doe de kletskes van je flesje bier in een spuitbus en spuit 
1 maal per week de bladeren van je bloemen in huis af. Het 
houdt de insecten en slakken weg en je plant zal er veel 
sterker uitzien. Prachtige groene bladeren en glanzend in 
plaats van dof.
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Jeugd
Opening skatepark
de Bib
de Leesjury
Cultuur
Herk Geniet

VRIJETIJDSAGENDA VAN HERK-DE-STAD

p.18

p.19

p.17

Alle evenementen 
onder voorbehoud 

van de evolutie van 
de coronamaatregelen.

Meest recente info op www.herk-de-stad.be.
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Goed nieuws voor al de liefhebbers van skaten, BMX-en 
steppen in Herk-de-Stad: het skatepark in Donk wordt volledig 
vernieuwd. Alle toestellen worden weggehaald en vervangen. 
Het nieuwe skatepark wordt op dinsdag 20 juli officieel 
geopend.

De voorbije maanden lieten heel wat Herkse jongeren via de 
inspraakmomenten en enquête weten hoe zij het nieuwe Herkse 
skatepark zagen. Zij hebben het nieuwe Herkse skatepark dan ook 
grotendeels mee samengesteld. De nieuwe toestellen bieden voor 
ieder wat wils.

Officiële opening
Het nieuwe park wordt op dinsdag 20 juli officieel geopend. De hele 
dag vinden er workshops plaats. Om 20 uur wordt het park officieel 
voor geopend verklaard met een drankje voor alle aanwezigen. 

Nieuw 
skatepark in         Donk opent op 20 juli

Programma
14 – 17 uur
Speelmobiel op het grasveld langs het skatepark
14 – 16 uur
Skate workshop
18 – 20 uur 
workshop deck pimpen
20 - 21 uur: officiële inhuldiging van het skatepark 
met het college van burgemeester en schepenen & 
uiteraard de skaters.

Gelet op het beperkt aantal plaatsen is inschrijven 
via jeugd@herk-de-stad.be verplicht.

Skatetour 
Herk-Lummen-Halen
Op woensdag 4 augustus wordt van 10 tot 17 
uur een heuse skate tour door Herk-de-Stad, 
Lummen en Halen georganiseerd. De tour start 
om 10 uur aan het skatepark van Donk. Later in 
de voormiddag gaat het met de fiets richting het 
pop-up skatepark in Lummen. Na de lunch wordt 
er naar het skatepark in Zelem gefietst. 
Heb je interesse om deel te nemen aan deze 
skatetour? Schrijf je in via jeugd@herk-de-stad.be.



Bewegingsparcoursen 
van Tienerschool Herx 
en REVA in park Olmenhof
Wie in het park Olmenhof gaat wandelen, kan zich voortaan 
fysiek uitleven op verschillende bewegingsparcoursen. 
Leerlingen van Tienerschool HerX werkten een twintigtal 
bewegingsopdrachten uit. De therapeuten van het 
revalidatiecentrum van het Jessa Ziekenhuis zorgden voor 
bewegings- en denkwandelingen. De bewegingsparcoursen
werden gerealiseerd met de steun van het stadsbestuur van 
Herk-de-Stad.

Parcours Tienerschool Herx
De leerlingen van X2 van Tienerschool Herx wilden mensen tijdens 
en na de coronacrisis meer laten bewegen in eigen gemeente. “De 
leerlingen kwamen op het idee een bewegingsparcours te ontwikkelen, 
eentje voor volwassenen en eentje voor kinderen en tieners”, vertelt 
leerkracht Jo Luyten. “Het stadsbestuur was meteen gewonnen om ons 
bewegingsparcours te integreren in het park Olmenhof en te bekostigen. 
Het parcours bestaat uit een twintigtal bewegingsopdrachten voor 
iedere groep. De uitdagingen werden ontwikkeld in samenwerking 
met een kinesist, een bewegingsadviseur en een turnleerkracht. De 
oefeningen hebben betrekking op mobiliteit, cardio-vasculair, stabiliteit, 
arm-, been- en sprongkracht.”
Elke bewegingsopdracht werd van een QR-code voorzien en 
aangebracht op paaltjes in het Olmenhof. De QR-codes brengen je 
na het inscannen naar filmpjes waarin de oefening wordt voorgedaan 
en uitgelegd door een leerling of een volwassene. “Het fijne is dat het 
allemaal oefeningen zijn zonder materiaal. Zo kan iedereen individueel of 
samen een uurtje sporten in de vrije natuur”, vertellen de leerlingen van 
X2.

Reva-parcours
Ook de therapeuten van het revalidatiecentrum  Sint-Ursula (Jessa 
ziekenhuis) stippelden bewegings- en denkwandelingen uit in 
samenwerking met hun G-sportcoach en de dienst Sport van Herk-de-
Stad. “Ook wij zorgen met ons REVA-parcours voor een extra uitdaging 
tijdens het wandelen”, vertelt kinesitherapeute Elvi Lemmens. “Hiermee 
willen we iedereen meer in beweging brengen en laten samenwerken. 
Het REVA-parcours is er zowel voor revalidanten, personeel,  bezoekers 
als passanten. Beide wandelingen, eentje van 1,7 km en eentje van 
ongeveer 5 km, lopen door het park Olmenhof.” 

De revalidanten van het Jessa Ziekenhuis kunnen deze wandelingen 
starten aan campus Sint-Ursula.  Natuurlijk kan je ook elders langs de 
route inpikken. Elvi Lemmens: “Via de paaltjes met de gekleurde QR-
codes nemen we de wandelaars mee doorheen ons parcours. Wanneer 
ze de codes scannen, krijgen ze een filmpje en/of  een opdracht te zien. 
Na elke opdracht vinden ze een letter en als ze het volledige parcours 
doorlopen hebben, kunnen ze hiermee woorden vormen.”
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☎ 013 55 39 01

@  bibliotheek@herk-de-stad.be

Zoek de Schat van 
Vlieg in de bib! 
Zie jij wat ik zie? Er zit tijdens 
de zomervakantie een Schat 
van Vlieg verstopt in de bib! De 
zoektocht is voor schattenjagers 
van vier t.e.m. zeven jaar. 
Los de superleuke kijk- en 
zoekopdrachtjes op en verzamel 
per bibliotheekbezoek een 
stempel. Na één stempel krijg je 
al een Vlieg-verrassing! Verzamel 
je twee stempels, dan zouden 
de vele Vliegjes in de bib jou wel 
eens de weg naar de schatkist 
kunnen wijzen. 

Waar zijn de 
boekencovers? 
Tijdens de zomermaanden 
organiseert de Bib een 
fotozoektocht voor volwassenen. 
Foto’s van vier verschillende 
boekcovers zijn verstopt in 
Herk-de-Stad.  Aan jou om de 
foto’s te vinden en de bijhorende 
inhoudsvraag over het boek 
op te lossen. De locatie van 
de verstopplaatsen vind je aan 
de hand van een tip die terug 
te vinden is in de titels van de 
boeken. Wie uiterlijk 31 augustus 
het deelnameformulier terug 
inlevert, maakt kans op een leuke 
prijs. Het deelnameformulier is 
verkrijgbaar in de bib.

Haal vanaf 1 juli je reispas af in de bib 
en reis mee naar zes verschillende 
leesbestemmingen. Iedereen tussen 
acht en twaalf jaar kan meedoen. Trek 
mee de natuur in, naar de stad of naar 
het water. Beleef avonturen ver weg, 
dicht bij huis en vlieg heen en weer 
in de tijd. Leesplezier verzekerd! Kies 
voor elke bestemming een boek en 
ontvang voor elk gelezen boek een 
stempel in jouw reispas. 
Wie op het einde van de 
zomervakantie een volle reispas 
inlevert, krijgt een verrassing om van 
te smullen. Initiatiefnemer ‘Iedereen 
Leest!’ verloot bovendien ook nog 
prijzen onder alle deelnemers.  

Ik ga op reis en 
ik neem mee …. 
boeken!

KJV-winnaars zijn bekend! 
De Kinder- en Jeugdjury 
Vlaanderen is een leesclub voor 
kinderen en jongeren tussen vier 
en achttien jaar. Als echte juryleden 
lezen, bespreken en beoordelen 
ze een aantal jeugdboeken. De 
bibliotheek bezorgde dit schooljaar 
de acht genomineerde boeken in 
de leeftijdscategorie ‘4-6 jaar’ aan 

de derde kleuterklassen van de Herkse scholen. ‘De wolf komt echt niet’ van 
Myriam Ouyessad kwam als winnaar uit de bus. ‘De muur in het midden van 
het boek’ van Jon Agee en ‘Waar is de draak?’ van Leo Timmers eindigden 
op de tweede en derde plaats. Je kan de acht genomineerde prentenboeken 
uitlenen in de bib. 

Nog een leuk nieuwtje: KJV blies dit jaar veertig kaarsjes uit en kreeg een volledige make-over met een 
nieuwe naam, een nieuwe website én een nieuwe look.  Voortaan is het ‘De Leesjury’. Alle winnaars van dit 
leesjaar vind je terug op www.deleesjury.be.

Strips en graphic 
novels voor 
volwassenen
Achteraan bij de fictie staat een collectie strips 
en graphic novels voor volwassenen. Dit is 
misschien eens interessant om in te snuisteren 
want onbekend maakt onbemind.  
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Winnende gedichten 
wedstrijd ‘Samen’ 
in therapietuin 
revalidatiecentrum
De Poëzieweek van 28 januari tot 3 februari 2021 met als 
thema ‘Samen’ was het startsein van de tweejaarlijkse 
gedichtenwedstrijd van de bibliotheek en de aanzet van 
een mooie samenwerking tussen de Sint-Martinusscholen, 
Tienerschool Herx, het revalidatiecentrum van het Jessa 
Ziekenhuis Campus St.-Ursula en de bibliotheek. Het resultaat 
van de samenwerking zijn enkele pareltjes van gedichten 
die een mooie plaats kregen in de therapietuin van het 
revalidatiecentrum.  

Uit een totaal van 884 deelnemende gedichten aan de 
poëziewedstrijd werd een preselectie van 57 gedichten 
gemaakt. De juryleden Ingeborg Daniëls, Marc Goos, 
Anja Luyten, Marc Mellen en Rita Pieters selecteerden 
hieruit de tien winnende gedichten. Deze gedichten krijgen 
een plaatsje in de therapietuin van het Jessa Ziekenhuis 
Campus St.-Ursula, waar onlangs ook een troostplek werd 
ingericht door vrouwenvereniging Ferm. Leerlingen van de 
2STEMWetenschappen D en 2STEMTechniekens +A van de 
Sint-Martinusscholen maakten de nieuwe gedichtenpanelen.

Prijsuitreiking
Tijdens de prijsuitreiking op 11 juni werden de winnende 
gedichten bekend gemaakt. Yannick Berden en Kobe Claus 
vielen voor het eerste jaar van de Sint-Martinusscholen in de 
prijzen. In het tweede jaar wonnen Kato Lieten, Yara Broux, 
Mathias Cuypers. De klassen 1Ag, 2Ld en 2VH schreven 
een winnend klasgedicht. Voor Tienerschool Herx won Nero 
Boeynaems en van het revalidatiecentrum verkoos de jury het 
gedicht van Sofie Pallen. Wil je de deelnemende gedichten 
eens rustig lezen? De dichtbundel met de 57 gedichten is,  
naast de panelen in de therapietuin als blijvende herinnering 
aan deze mooie poëzie,  uit te lenen in de bibliotheek.

De Cirkel

Gezondheidswandelingen
Iedere maandag en donderdag – 14 uur aan De Cirkel
Bij goed weer kan je een half uurtje komen wandelen in groep. Na de 
wandeling wordt er gestretcht. Deelnemen is gratis. 

Maandelijkse wandelingen
Herk-de-Stad
Dinsdag 27 juli en dinsdag 17 augustus – vertrek om 13 uur aan De Cirkel
Deelnameprijs: 2 euro
Vooraf inschrijven in De Cirkel.

Maandelijkse fietstochten
Donderdag 29 juli – route Wijer/Terkoest – vertrek om 13.30 uur aan De 
Cirkel voor een rit van +/- 25 km. Deelnameprijs: 2 euro. 

Donderdag 19 augustus – route Schaffen/Diest - vertrek om 13.30 uur aan 
De Cirkel voor een rit van +/- 25 km. Deelnameprijs: 2 euro. 

Sport

20e MTB-Toerrit doorheen 
Herker- en Demervallei
Mountainbikeclub Palmzondag Herk-de-Stad organiseert op 
zondag 15 augustus samen met de dienst Sport de twintigste 
editie van de MTB-Toerrit doorheen Herker- en Demervallei.

Afstanden: 27, 36, 45, 57 of 68 kilometer
Nieuwe start- en aankomstlocatie: Sportcomplex Herkules
Meer info en inschrijvingen via www.palmzondag.blogspot.com 
of 0476 40 00 83

17 \

© Apl FotoCollectief



☎ 013 77 51 04

@  jeugd@herk-de-stad.be

Leg een cadeautje onder de Wensboom 
De feestdagen is een tijd van gezellig samenzijn en warmte, maar 
ook van veel kosten en uitgaven. Maar kerst is lang niet voor 
elk kind een familiefeest met veel cadeautjes. Daarom start het 
stadsbestuur met de Wensboom, een boom vol kinderwensen.

Wat is een Wensboom?
Kinderen tot 18 jaar, die behoren tot een kansengroep, werden door de stadsdiensten en het OCMW 
gecontacteerd met de vraag hun wens voor een cadeau op te schrijven. 
Het cadeautje kost maximaal 25 euro. 

Wie plukt de wensen uit de Wensboom?
Gewoon, mensen die passeren. Dat kunnen inwoners van Herk-de-Stad zijn, maar ook bezoekers of 
toeristen. Tijdens de  wekelijkse markt in de maanden november en december kan je een wens uit de boom 
komen plukken. Je kan het cadeau fysiek kopen en binnen brengen in De Markthallen. Omwille van de 
wet op de privacy worden er wel geen persoonlijke gegevens vrij gegeven van de kinderen voor wie je een 
cadeautje koopt. Je zorgt er met je bijdrage wel voor dat ze een warme kerst beleven. De organisatie legt de 
cadeautjes mooi verpakt bij de kinderen onder de kerstboom. In ruil voor het schenken van een cadeau krijg 
je wel een uniek geschilderd vogelnestje. Deze vogelnestjes worden door Herkse kinderen kleurrijk gemaakt 
tijdens buurtontmoetingen en workshops georganiseerd door de stadsdiensten.

Buurtontmoetingsmoment wensboom
De wensboom zelf wordt een uniek stuk dat door Herkse kinderen gemaakt wordt. Tijdens een aantal 
buurtontmoetingsmomenten krijgen kinderen de kans om een deel van de boom te maken. Voor de 
buurt is er ook een drankje en iets lekkers.  Het volledige programma en meer informatie vind je op 
www.herk-de-stad.be/wensboom. 

Elke Herks gezin met kinderen 
tussen 3 en 12 jaar ontving 
van het stadsbestuur een 
zomerkalender. In deze 
scheurkalender staan allerlei 
leuke activiteiten. Als je je 
scheurkalender niet ontvangen 
hebt, stuur dan een mailtje naar 
jeugd@herk-de-stad.be. 

AANGEBODEN DOOR DE GEMEENTE

ZOMER
KALENDER

MET HEEL 
HET GEZIN

2021

HERK-DE-STAD
dilemma’s · challenges · trucjes · 

buiten spelen · puzzels · weetjes …

Inspiratie voor elke dag van de vakantie

Het volledige 
vrijetijdsaanbodvoor

kinderen en jongerenkan
je terugvinden op

www.vrijetijdherkdestad.be

Bezorg ons tijdens de vakantie 
toffe foto’s en leuke filmpjes van de 

opdrachten via jeugd@herk-de-stad.be
of via       herksejeugddienst.

Dit boekje wordt je 
aangeboden door

of via       herksejeugddienst. Sluit de zomervakantie op een               toffe manier af
Natuurlijk willen je kinderen nu nog 
niet denken aan het einde van de 
zomervakantie. Maar als ze die straks 
op een toffe manier willen afsluiten, 
kan je ze best zo snel mogelijk 
inschrijven voor een aantal toffe 
kampen die de dienst Jeugd op het 
einde van de vakantie organiseert.

Zomervakantie kinderpaleis 
kinderen van 6 - 11 jaar 
van 16 t.e.m. 20 augustus 
van 13.30 tot 16.30 uur
Kinderen kunnen 
elke dag tussen drie 
activiteiten kiezen: 
Fidget workshop, 
koken, sport en spel, 
knutselen …

Zomerkamp
kinderen van 6 - 11 jaar
van 23 t.e.m. 27 augustus 
van 13.30 tot 16.30 uur
Op maandag wordt er een 
eigen Tie Dye shirt gemaakt 
en op dinsdag eigen 
zeep. Die zeep kan op 
woensdag tijdens de vettige dag gebruikt worden. 
Op donderdag worden de eigenschappen van 
huis-tuin- en keukenproducten onderzocht: van 
elektrische geleidbaarheid tot het maken van slijm. 
Op vrijdagnamiddag wordt er met robots gewerkt: 
van bouwen tot programmeren, iedere deelnemer 
op zijn niveau. 

Tienerzomerkamp
tieners van 12 - 16 jaar  
van 23 t.e.m. 27 augustus van 10 tot 12 uur
Op maandag bereiden de tieners hun eigen lunch. Dinsdag 
is er een bake off en op woensdag is er in Herk een een hide 
and seek opdracht. Op donderdag en vrijdag komt een pro al 
zijn tips and trics over grafisch ontwerp doorgeven tijdens een 
workshop grafisch ontwerp.

Meer info en inschrijvingen via www.vrijetijdherkdestad.be.
Wil je 5 euro korting op één van de kampen, koop dan 
zeker een UiTPAS aan voor je kind. 
Meer info op www.herk-de-stad/uitpas. 

Deze zomer rijdt een heuse 
speelmobiel door Herk-de-
Stad. De Speelmobiel zit vol 
met superleuk speelmate-
riaal: gezelschapsspellet-

jes, kubb, frisbees, voetbal, 
hoepels, bowling en nog veel 

meer!

Zaterdag 3 juli: 
Schulen - speeltuin

Dinsdag 20 juli: Donk 
skatepark en grasveld

Zaterdag 24 juli: 
Schakkebroek - speeltuin 

Lindeboomstraat

Zaterdag 31 juli:
 Berbroek - plein aan de kerk

Zaterdag 7 augustus: 
Herk - buitenterrein 

De Speeldoos

De Speelmobiel staat er 
telkens van 14 tot 17 uur.

/ 18

Kijk op 
www.demarkthallen.be 

voor het hele programma.



Herk geniet - zondag 29 augustus 2021
 
De zomervakantie wordt naar jaarlijkse gewoonte opnieuw afgesloten met een feestje in het 
Olmenhof. Herk Geniet is dit jaar een festival voor jong en oud met leuke covers gebracht door 
steengoede (lokale) muzikanten van o.a. ‘Sunday Drive’ en ‘The Hellbillies’ en animatie voor de 
hele familie.

Wie wil, mag zoals in het verleden zelf een picknick meebrengen, maar weet dat je ook ter plekke op 
je wenken kan bediend worden met eten en drinken.
Fun gegarandeerd voor jong en oud, dus kom zeker gezellig met ons de vakantie afsluiten!

Locatie: Park Olmenhof
Terras open met food & drinks: 12 uur
Optredens en animatie tussen 13 en 18 uur
Gratis toegang mits inschrijving via www.demarkthallen.be!

19 \

Jean & Les Flamands leert het volk terug hun eigen liedjes zingen. Deze vijf apostelen van het levenslied 
trekken ten strijde tegen bodemloze, fletse pop en brengen je Vlaamse en Nederlandstalige songs die in ons 
collectief geheugen gegraveerd staan. 
Laat uw gêne thuis en zing luidkeels mee! 
Tenslotte zal de Vlaamse klassieker ‘friet stoofvlees’ ook van de partij zijn!

Locatie: Park Olmenhof
Terras open met food & drinks: 19 uur
Optreden: 20.30 uur
Reserveren kan per tafel van 4. 
Een ticket voor 4 personen kost 40 euro, inclusief friet stoofvlees.
Gratis toegang mits inschrijving via www.demarkthallen.be.

☎ 013 35 99 50

@  demarkthallen@herk-de-stad.be

       www.demarkthallen.be

WE MOGEN WEER!!!
VAN HARTE WELKOM!

Programma 2021 – 2022
Tickets vanaf 30 augustus via 

www.demarkthallen.be,
 aan de balie tijdens de 

openingsuren 
(voorkeur met bancontact) of 
telefonisch op 013 35 99 50. 

Kortingen
UiTPAS:
De UiTPAS is je spaar -en 
kortingskaart voor je vrije tijd in 
Herk-de-Stad en Lummen. Bij de 
aankoop van de UiTPAS krijg je al 
direct o.a. 5 euro korting op een 
voorstelling in De Markthallen met 
logo UiTPAS. 
UiTPAS met kansentarief:
Heb je recht op een UiTPAS met 
kansentarief, dan betaal je slechts 
20% van de inkomprijs op een 
voorstelling in De Markthallen met 
logo UiTPAS. 
Alle info vind je op www.herk-de-
stad.be/uitpas.

Jongerenkaart < 18 jaar: 
Jongeren tot 18 jaar betalen voor 
de meeste voorstellingen slechts 
8 euro, tenzij anders vermeld. 
Je leeftijd kan aan de inkom 
gecontroleerd worden aan de hand 
van je identiteitskaart.

Kijk op 
www.demarkthallen.be 

voor het hele programma.

Hou deze zomer alvast volgende data vrij 
voor onze gratis Prieelconcerten

Zaterdag 10 juli 2021



Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Hille Raskin 

Nieuw leven voor 
een oud kerkhof!?

In 1876 zette Herk een stap in de moderne tijd: 
er werd een buitenbegraafplaats aangelegd, 
dit wil zeggen een begraafplaats buiten het 
centrum. De mensen noemden en noemen het 
nog altijd ‘het kerkhof’, maar dat was niet de 
juiste term want een kerkhof ligt aan de kerk 
en bovendien was de nieuwe begraafplaats 
eigendom van de gemeente.

Burgemeester Louis Vandersmissen (eigenaar van Halbeek) 
die mee was met de nieuwigheden in zijn tijd, nam het initiatief 
om een buitenbegraafplaats aan te leggen. Hij werd daarin 
gevolgd door de gemeenteraad. De gezinshoofden mochten 
hun bezwaren tegen het opheffen van het oude en de aanleg 
van een nieuw kerkhof laten horen op 2 december 1875. 
Aangezien niemand opdaagde, gingen de plannen door en 
kocht de gemeente 57 are grond van de familie Landerloos. 
Er werd een fatsoenlijke weg aangelegd naar het kerkhof. 
Het gemeentebestuur informeerde zich over de kwestie van 

het verplaatsen 
van overledenen 
van het oude 
naar het nieuwe 
kerkhof en op 10 
september 1876 
werd het kerkhof 
ingehuldigd. 
Monseigneur 
Doutreloux, 
bisschop van Luik, 
gaf zijn zegen 
en had voor het 
overige geen 
zeggenschap meer.

Herdenkingssteen voor de inhuldiging van het kerkhof in 1876

Doden begraven werd een zaak van de gemeente en niet meer van 
de Kerk. Op het nieuwe kerkhof mocht iedereen begraven worden: 
alle soorten gelovigen en ongelovigen, ongedoopte kinderen, 
terechtgestelden en mensen die zichzelf van het leven beroofd 
hadden. Ook dat was een grote vernieuwing. Er hoefde zelfs geen 
priester meer aan te pas te komen, alhoewel dat in Herk natuurlijk 
nog lang de gewoonte zou zijn. De kerk stond nog altijd in het 
midden van het dorp, voorlopig nog met hof, maar zonder graven.

Grondplan
Het grondplan van het nieuwe kerkhof was heel eenvoudig. Vanaf 
de toegangspoort vertrok een laan en ongeveer in het midden van 
het perceel werd een lijkenhuis gebouwd in de vorm van een kapel 
(1887-1888).  
Het geheel was afgesloten door een muur waartegen - volgens het 
reglement van 1886 - geen graven mochten opgericht worden. Er 
werden vier treurbeuken aangeplant, waarvan er twee in de twintigste 
eeuw gekapt werden om meer plaats te hebben voor de graven. De 
twee overblijvende bomen hebben ondertussen een majestueuze 
omvang bereikt. Intussen is dit nieuwe kerkhof op zijn beurt oud 
kerkhof geworden door de uitbreiding buiten de kerkhofmuur. Daar 
liggen alle graven netjes op een rij, iedereen krijgt evenveel plaats 
en alles is mooi geordend. Op het oude kerkhof was dat helemaal 
anders. Al vinden we ook daar een zekere ordening terug, maar van 
gelijkheid was helemaal geen sprake. De priesters werden rechts 
voor het lijkenhuisje/kapel begraven, de zusters-Ursulinen links, en 
aan weerskanten van de weg die van de poort naar de kapel liep, 
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Hille Raskin 

lagen de graven 
van de andere 
concessiehouders, 
de rijkere Herkenaren. 
Die hadden grote 
grafstenen en 
verborgen alles wat 
er achter lag aan het 
zicht. In het reglement 
van de concessies 
(1886) werd bepaald 
hoe groot de graven 
mochten zijn en waar 
ze geplaatst moesten 
worden, welk 
materiaal er gebruikt 
moest worden … Dit 
kwam niet zonder 
kosten natuurlijk. Een 
concessie kostte 

50 frank per vierkante meter. De helft van deze som was voor de 
gemeentekas, de andere helft voor het Bureel van Weldadigheid 
(huidig OCMW). De families die geen geld voor een concessie 
hadden en soms zelfs niet voor een steen, plaatsten een eenvoudig 
houten of ijzeren kruis op het graf.

Graven zonder naam
Soms werden grafstenen opnieuw gebruikt door een nieuwe 
naamplaat aan te brengen op een oude steen. Er waren ook graven 
zonder naam, de levenden wisten waar hun doden lagen. Deze 
graven werden na vijf tot tien jaar opnieuw gebruikt. Er was dus wel 
een groot verloop op het kerkhof. Dat was trouwens niets nieuws:  
ook op het kerkhof rond de kerk was dit zo geweest en de meeste 
mensen hebben nooit een steen op hun graf gehad, al lijkt dat voor 
ons misschien onbegrijpelijk.
 

Graven van gesneuvelde Belgische soldaten tijdens WOI
Op een foto van drie gesneuvelden van WOI zien we hoe het 
kerkhof er echt uitzag. Achter de concessiegraven was het een 
verwilderde weide en pas als na WOI meer en meer mensen onder 
een grafsteen begraven worden begint het kerkhof er uit te zien 
zoals nu.

Niet alleen Herkenaren werden op het kerkhof begraven: 
gesneuvelde soldaten van de beide wereldoorlogen en van beide 
kampen kregen er een voorlopig graf. In het pensionaat van de 
zusters-Ursulinen verbleven buitenlandse meisjes. Enkele van hen 
zijn in Herk begraven. Jonge meisjes, kinderen zelfs, die ver van huis 
ziek werden en stierven.

 
Graf van de pensionaatsmeisjes Hazeldeane

Ilse Horowitz
En dan was er Ilse Horowitz, het joods meisje dat met haar 
ouders in Herk verbleef, opgejaagd door de Duitse bezetter. 
Ze verdronk in de Herk in de zomer van 1941. Het graf is er 
niet meer want de Joodse gemeenschap wilde vermijden 
dat Joodse graven geruimd zouden worden en nam zelf het 
initiatief om het graf te verplaatsen.

Oproep bewaren uniek Herks erfgoed
In 1971 werden de ‘eeuwigdurende concessies’ afgeschaft. 
Dat betekent dat graven ouder dan vijftig jaar verwijderd 
mogen worden. Voor de leden van de Erfgoedraad is het 
dus hoog tijd om tot actie over te gaan, want al is dit kerkhof 
in niets te vergelijken met de begraafplaatsen van steden 
met hun grote monumenten en beroemde doden, het is 
wel de weerspiegeling van het leven in onze gemeente in 
de laatste honderdvijftig jaren. De graven zijn ondertussen 
geïnventariseerd, de kapel wordt gerestaureerd, de strook 
naast het middenpad is opnieuw ingezaaid met gras. Maar er 
is nog veel te doen! Een gedeelte van de muur is afgebroken 
en vervangen door draadafsluiting, de rest van de muur en 
het ijzerwerk van de poort is in slechte staat, hetzelfde geldt 
voor een aantal van de oudere graven. Daarom een oproep 
aan oude en nieuwe Herkenaren om mee te helpen aan 
het bewaren van dit uniek erfgoed. Dat kan door de eigen 
familiegraven goed te onderhouden of door een engagement 
te nemen voor een graf waar niemand meer naar omkijkt. Wie 
zich geroepen voelt om hieraan mee te helpen kan contact 
opnemen met één van de leden van de Erfgoedraad. Ook 
foto’s van het kerkhof of van individuele graven zijn altijd 
welkom. Er wordt een scan gemaakt waarna de eigenaar het 
origineel terug krijgt. Na de restauratie van de kapel zou het 
interessant zijn om hier een kleine expositieruimte in te richten 
met verwijzingen naar de mensen die op het kerkhof begraven 
liggen. De bedoeling is om van het kerkhof een plaats te 
maken waar de bezoeker kan wandelen, op een bank zitten, 
genieten van de rust en tegelijkertijd wat Herkse geschiedenis 
opdoen.

Graven van gesneuvelde Belgische soldaten tijdens WOI
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Op een stralende 1 juni, de verjaardag van Georges Niesen, 
werden de eerste exemplaren van ‘Het Herreks Woodebukske’ 
officieel overhandigd aan zijn familie. ‘Het Herreks Woodebukske’ 
is samengesteld en geschreven door Georges Niesen (+2019) en 
werd door de Erfgoedraad in boekvorm uitgegeven.
De eerste druk is uitverkocht maar wie nog een exemplaar wil, kan 
een mailtje sturen naar bibliotheek@herk-de-stad.be. 
De richtprijs is 10 euro. Bij voldoende interesse wordt een tweede 
druk overwogen.

Fietsen door 
Herk-de-Stad 
en omgeving

Toerisme Herk-de-Stad organiseert van 28 
juni tot en met 28 september opnieuw een 
fietszoektocht. De route is dit jaar 23 kilometer 
lang. De tocht loopt langs fietsvriendelijke 
wegen in Herk-de-Stad en omgeving. Je 
kan op je eigen tempo fietsen en onderweg 
twintig vragen oplossen. Start en aankomst 
is aan het infokantoor van Toerisme Herk-
de-Stad. Een deelnamebrochure koop je bij 
Toerisme Herk-de-Stad voor 5 euro. Hierin 
staan de wegbeschrijving, de vragen en een 
genummerd antwoordformulier waarmee je 
een leuke prijs kan winnen. Daarnaast kan je 
bij Toerisme Herk-de-Stad terecht voor een 
zoekactiviteit op kindermaat. Het infokantoor 
is in de zomer alle weekdagen en op zondag 
open van 10 tot 12 en van 12.30 tot 16 uur. 
Op zaterdag en feestdagen gesloten. Meer 
info krijg je op www.toerismeherkdestad.be.

‘Het Herreks Woodebukske’ 
officieel overhandigd

Taalkenmerken
André Pictoel, voorzitter van ’t Neigemènneke (de Sint-Truidense 
kring voor dialect en volkskunde)  is ook in Herk-de-Stad op 
zoek naar mensen of groepen die actief zijn in het behoud en het 
gebruik van het dialect. Het dialect heeft in een deel van Herk-de-
Stad dezelfde taalkenmerken als de taal die gesproken wordt in 
het gebied van Walshoutem tot Herk-de-Stad. Meer info vind je 
via https://pictoelandre.wixsite.com/truierland. Interesse om mee 
te werken of te denken rond dialect? Stuur dan een mailtje naar 
pictoel.andré@telenet.be of bel naar 0473 59 38 74.
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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.)

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

zo, 1 aug Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
ma, 2 aug Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
di, 3 aug Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
wo, 4 aug Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
do, 5 aug Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
vr, 6 aug Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
za, 7 aug Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
zo, 8 aug Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
ma, 9 aug Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
di, 10 aug Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
wo, 11 aug Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do, 12 aug Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
vr, 13 aug Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
za, 14 aug Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
zo, 15 aug Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
ma, 16 aug Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
di, 17 aug Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
wo, 18 aug Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
do, 19 aug Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
vr, 20 aug Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
za, 21 aug Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
zo, 22 aug Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
ma, 23 aug Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
di, 24 aug Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
wo, 25 aug Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do, 26 aug Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
vr, 27 aug Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
za, 28 aug Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
zo, 29 aug Apotheek LEYSSENS – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
ma, 30 aug Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
di, 31 aug Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986

‘Het Herreks Woodebukske’ 
officieel overhandigd

Klaar voor het Atelier of Podium? 
 
Potloden scherp? Goed gestemd? 
Jij maakt vanaf 1 september je (r)entree op het podium of atelier. 
 
In de Academie Haspengouw krijgt jouw creativiteit vrij spel. 
Kies uit het uitgebreide lesaanbod muziek, theater, beeld en dans. 
Je kan starten vanaf 6 jaar en meestal dicht bij huis! 

Hier vind je het aanbod in jouw gemeente. 

Maar er is ook meer! 
Via www.ahpodium.be of www.ahbeeld.be vind je het volledige 
aanbod. Ook voor volwassenen! 

Beslist hoe jij je (r)entree maakt? 
Schrijf je dan snel in via www.mijnacademie.be/ahbeeld
of www.mijnacadmie.be/ahpodium.  
Wacht niet te lang! Want de plaatsten zijn beperkt. 

Op zaterdag 4 september kan je in AHPodium de sfeer gaan 
proeven en alles gaan uitproberen. Je bent welkom op de 
DOEDAG in de GAZO site in Sint-Truiden. Alle info via www.
ahpodium.be/doedag2021

In de beeldacademie kan je je tijdens de eerste weken een gratis 
les meevolgen en zo kijken of het jouw ding is. 
Zeker doen! 

Minigolfterrein volledig vernieuwd
De technische dienst stak de voorbije weken het minigolfterrein in het park 
Olmenhof in een nieuw kleedje. Het terrein werd toegankelijker en kindvriendelijker 
gemaakt. Zo werden de hindernissen iets gemakkelijker gemaakt, werd de 
ondergrond vernieuwd en zorgt belijning voor een beter overzicht. Nieuwe 
golfballetjes moet het spelen vlotter laten verlopen. Het minigolfterrein telt achttien 
holes en is tot 30 september alle dagen open van 13.30 tot 19 uur. Reserveren kan 
ter plaatse bij De Misttrekkers in Het Vissershuisje of via 0486 86 05 58. Kinderen 
en mindervaliden betalen 1,5 euro, volwassenen 2 euro.
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