
3540 GemeentemaGazine
HERK-DE-STAD

juli - AuguSTuS 2022

1 \

Herkenaar in de kijker
BrickBusters

Uitgelicht
Maatschappelijk werk

Cultuur
Herk Geniet



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

voorzitter gemeenteraad en OCMW-raad Lore Michiels (CD&V) 

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

De stadsdiensten en het 
OCMW  werken op afspraak

OOK NA DE CORONACRiSiS
www.herk-de-stad.be/afspraak-maken

Voor het afhalen en kopen
van vuilniszakken is geen 

afspraak nodig.
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VOORWOORD

Twee hele zomers lang konden we alleen maar dromen van een 
goedgevulde zomeragenda. Vorig jaar was het nog een zomer 
in mineur, met bijvoorbeeld Rock Herk dat noodgedwongen een 
kleinere versie in september werd.

Dit jaar trekken we opnieuw alle registers open. Meer dan ooit 
wordt het echt genieten in Herk-de-Stad. 

We trappen de zomer af op vrijdag 1 juli met het optreden van 
de Stones Sessions, een eerbetoon aan de Rolling Stones in het 
park Olmenhof. Een ander hoogtepunt van de Herkse zomer is 
opnieuw Rock Herk op 15 en 16 juli op de voetbalterreinen aan 
het Olmenhof. Wist je trouwens dat Rock Herk één van de oudste 
alternatieve muziekfestivals in ons land is? Het festival bestaat 
al sinds 1983 en wordt nog steeds georganiseerd door een 
grote groep Herkse vrijwilligers. Dit jaar halen ze grote namen als 
Mogwai, The Vaccines, Noordkaap, Deus en Millionaire naar onze 
stad. Verderop in dit nummer lees je alles over onder meer de 
omleidingen die tijdens het festival gelden in de omgeving van het 
festivalterrein.

Voor de kinderen is er Snurken in het Park op 20 en 21 augustus 
en heel wat leuke kampjes georganiseerd door onze diensten 
Sport en Jeugd. Ook de Herkse sportclubs en jeugdverenigingen 
werkten een heel tof programma uit. Verder zijn er heel wat grotere 
en kleinere evenementen georganiseerd door onze verenigingen. 
Hou daarvoor zeker onze evenementenkalender op www.herk-de-
stad.be/uit-herk-de-stad in de gaten. 

Afsluiten doen we de zomer op zondag 28 augustus met een 
luxe editie van Herk Geniet. Een luxe editie omdat we in Herk-
de-Stad met een groot feest voor alle inwoners symbolisch de 
coronapagina willen omslaan. Daarvoor komt met Camille Dhont 
de hitsensatie van het moment naar het Olmenhof. Wedden dat 
ze ook in Herk-de-Stad voor vuurwerk zal zorgen? Sarah en Bavo 
van Ketnet, circus Marcel en het drumspektakel van Michael 
Schack maken de affiche compleet. 

De opbrengsten van Herk Geniet worden verdeeld onder de 
Herkse verenigingen die door corona enkele moeilijke jaren achter 
de rug hebben. Allen op post dus om te genieten van leuke 
muziek en acts en om de Herkse verenigingen te steunen.

Laat de zomer beginnen. 
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Mark Vanleeuw        Bart Gruyters           Bert Moyaers             
1ste schepen        voorzitter BCSD              burgemeester

Sluitingsdagen
 
Stadsdiensten, OCMW en bibliotheek
Maandag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
Donderdag 21 juli (Nationale Feestdag)
Maandag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart)
Dienstencentrum De Cirkel
Maandag 11 juli-vrijdag 24 juli
Maandag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart)
De Markthallen
Maandag 11 juli-maandag 15 augustus (zomersluiting)
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Uitzonderlijk met huisvuilzak 
naar het recyclagepark
Heb je een volle huisvuilzak die je niet 
meer kan buitenzetten omdat je op 
vakantie vertrekt? Of heb je een beperkte 
stockageruimte waardoor het vervelend 
is om tijdens extreme warmte een volle 
huisvuilzak te hebben? 

Dan kan je tot 10 september deze zakken 
naar het recyclagepark brengen. Je registreert 
het binnenbrengen via de toegangszuil. Als je 
nog andere fracties bijhebt, rij dan een aparte 
ronde zodat de kilo’s huisvuil apart gewogen en 
geregistreerd worden. 
Uiteraard kan je je huisvuilzak ook nog steeds 
meegeven met de veertiendaagse ophaling aan 
huis. Niets zo eenvoudig als je zak vooraan aan 
je woning buiten te zetten.



Herk in beeld Buitenspeeldag - STEMmig Boerendag
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Herkenaar in de kijker

Het team BrickBusters van het tweede jaar Sint-
Martinusscholen, met de Herkse leerlingen Kasper Nickmans 
en Tuur Debruyckere, hebben de Beneluxwedstrijd FIRST 
Lego League gewonnen. Het zevenkoppige team was in 
de finale in Rotterdam de beste uit 32 ploegen met hun 
programmeerbare Legorobots en het prototype van een 
fietskar om fruitpakketten te leveren op plaatsen waar een 
vrachtwagen niet kan komen. “Twee jaar lang werkten we elke 
vrijdagavond en in de schoolvakanties aan ons legoproject”, 
vertellen de Herkse leerlingen Kasper Nickmans en Tuur 
Debruyckere.

Buitenspeeldag - STEMmig Boerendag

Team BrickBusters      
van de Herkse Sint-Martinusscholen wint Beneluxwedstrijd FIRST Lego League

Met de Lego League willen Voka en Confederatie Bouw Limburg 
jongeren warm maken voor wetenschap en techniek. BrickBusters, 
een team van de leerlingen Leandro Giovannelli, Kasper Nickmans, 
Tuur Debruyckere, Jasper Ooms, Noah Vandijck, Kobe Geladé en 
Fons Hendrickx van het tweede jaar aan de Sint-Martinusscholen, 
was met hun zelfgemaakte en geprogrammeerde robot het beste 
van vijftig Limburgse scholen. Daardoor plaatste de Herkse ploeg 
zich voor de grote finale in Rotterdam waaraan 350 leerlingen van 
32 ploegen uit België, Nederland en Luxemburg deelnamen. En ook 
hier ging de ploeg van leerkracht/teamcoach Davy Goorts met de 
grote beker aan de haal. “De wedstrijd bestond uit verschillende 
delen”, vertelt Davy Goorts. “De leerlingen moesten een robot 
bouwen die op een platform van één bij twee meter binnen de 2,5 
minuut zeventien missies in het teken van transport moest uitvoeren. 
Bijvoorbeeld containers plaatsen, een hefboom omlaag doen, een 
trein over een spoor leiden of een pakket met een helikopter laten 
landen. We brachten veertien van de zeventien missies tot een goed 
einde. De moeilijkheidsgraad van de missie bepaalde het aantal 
punten. We scoorden maar liefst 470 op 560.”

Fietskar

Voor het tweede onderdeel van de wedstrijd moest het team een 
project ontwikkelen dat het transporteren eenvoudiger maakt. “We 
ontwikkelden voor Fruitsnacks uit Nieuwerkerken een prototype van 
een fietskar”, vertellen de Herkse leerlingen Kasper Nickmans en Tuur 
Debruyckere. “Het fruitbedrijf kan moeilijk met grote vrachtwagens 
in centra leveren. De fietskar is hiervoor een oplossing. In de kar 
zitten twee koelingen verwerkt, één voor fruit en één voor soep. 

Die koelingen werden gesponsord door het Herkse bedrijf Vos 
Technics. We hebben de fiets helemaal zelf in elkaar gestoken . 
De jury was heel lovend over ons projectvoorstel. Daar hebben we 
veel punten mee gescoord.”

Ook op de presentaties aan de jury en de samenwerking binnen het 
team werden de leerlingen beoordeeld. “Voor dit project kenden we 
elkaar niet”, vertellen Leandro Giovannelli, Jasper Ooms, en Noah 
Vandijck. “We zitten niet samen in de klas. Sommige leerlingen 
volgen STEM, anderen Latijn. We zijn dankzij dit project een hechte 
vriendengroep geworden. Een heel schooljaar lang werkten we elke 
vrijdagavond van 16 tot 20 uur, soms zelfs langer, en in de vakanties 
aan dit project. ’s Middags aten we ook samen onze boterhammen 
op om het over onze Legorobot te hebben. We leerden ook een 
project voorstellen en spreken voor een jury. Het is heel fijn dat al 
die inspanningen beloond zijn.”

Bekers

Dankzij de overwinning namen de Legobouwers een unieke beker 
in de vorm van een Legomanneke en een speciale trofee mee naar 
Herk-de-Stad. “Die trofeeën krijgen een speciale plaats op school. 
Wij hebben enorm genoten van het voorbije jaar. Omdat we het 
niet kunnen loslaten hebben we besloten om het team van volgend 
schooljaar op te leiden en te begeleiden ”, besluiten Kobe Geladé 
en Fons Hendrickx.

“Uren na de schooluren aan Legorobot en bakfiets gesleuteld”
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Dossier uitgelicht

Herk-de-Stad door de ogen van 
een maatschappelijk werker

Heb je in deze moeilijke tijden waarin de prijzen de pan uit 
swingen soms moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? 
Weegt jouw thuissituatie hierdoor op je gemoed? Blijf dan 
niet langer bij de pakken zitten! De maatschappelijk werkers 
van de Sociale Dienst van OCMW Herk-de-Stad staan elke 
dag paraat om je te helpen. Zij luisteren naar je verhaal en 
gaan samen met jou op zoek naar de juiste hulpverlening. 

Wist je dat in Vlaanderen ongeveer één op tien in armoede leeft 
of het risico loopt om erin verzeild te geraken?. Zij hebben het 
alle dagen opnieuw moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Je moet je dus zeker niet schamen om hulp te zoeken. Jaarlijks 
kloppen meer dan duizend mensen aan bij de Sociale Dienst van 
het OCMW. De meeste bezoekers hebben vragen over financiën, 
huisvesting, zorghulp, administratie en rechtshulp. Dikwijls gaan er 
psychische, administratieve of sociale problemen mee gepaard. 
Een ontslag, overlijden of een echtscheiding kunnen plots voor 
financiële problemen zorgen. “Wanneer mensen zich voor het eerst 
bij het OCMW aanmelden, luisteren we vooral naar hun verhaal”, 
vertelt maatschappelijk assistente Julie Vanaken. “Door het stellen 
van de juiste vragen proberen we de oorzaken van de problemen 
te achterhalen. De cliënten zelf zitten ook met veel vragen. Vooral 
op vlak van administratie, financiën, huisvesting en tewerkstelling. 
Daarna verwijzen we hen door naar de juiste hulpverlener binnen 
het OCMW. Zelf ben ik vooral bezig met het begeleiden van mensen 
die een leefloon of andere steun krijgen.”

Budgetbegeleiding

Bij elke aanvraag voor financiële hulp start het OCMW een 
sociaal-financieel onderzoek op. Daarbij worden de rechten van 
de betrokkene nagekeken en worden de inkomsten en uitgaven 
opgelijst. Soms hoort ook een huisbezoek bij het onderzoek. Zo’n 
bezoek geeft een beter zicht op de totale situatie. Als het sociaal 
onderzoek afgerond is, wordt een voorstel tot hulpverlening 
overgemaakt aan het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het 
comité bespreekt het voorstel en neemt de uiteindelijke beslissing. 
Van een leefloon blijft na aftrek van de vaste kosten weinig over voor 
bijvoorbeeld voeding, dokter, vervoer of kledij. “Om menswaardig te 
kunnen leven, is het dus belangrijk dat we samen op zoek gaan naar 
een financieel evenwicht”, vertelt maatschappelijk assistente Birthe 
Van Langenaeken. “We starten dan samen een budgetbegeleiding 
op. Budgetbegeleiding betekent dat de cliënt zelf verantwoordelijk 
blijft over zijn of haar budget. We geven hen meer inzicht in zijn 
of haar uitgavenpatroon. Daarvoor stellen we een budgetplan op. 
Personen in budgetbegeleiding hebben dikwijls ook moeilijkheden 
op andere levensdomeinen zoals huisvesting, tewerkstelling of 
relaties. Ook hierin geven mijn collega’s en ikzelf ondersteuning.”

“Dit gaat van administratieve tot financiële begeleiding”, pikt Julie in. 
“We begeleiden hen ook op vlak van opleidingen, in de opvoeding 
van de kinderen, in het dagelijks leven, …. Je kan het eigenlijk wat 
zien als het ondersteunen in een extra huishouden. We zetten 
mensen terug in hun krachten. Dat betekent dat je bij de start van 
een dossier heel intensief werkt en we ook regelmatig mee naar 
afspraken gaan. We gaan altijd op zoek naar de meest geschikte 
ondersteuning. Soms betekent dit ook dat we doorverwijzen naar 
externe hulpverlening.”

“Heb je het moeilijk? Vraag om hulp!”
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Vertrouwen

De maatschappelijk assistenten zetten zich dag in dag uit in voor de 
Herkenaren. “Als maatschappelijk assistent kan je echt iets betekenen voor 
de Herkenaar”, vertelt Birthe. “Ik hou ook van het contact met de cliënten. 
Er is bovendien een goede afwisseling met administratie zodat ik alles wat 
er besproken is geweest even op een rijtje kan zetten. De dankbaarheid 
van de cliënten is ook groot. Veel mensen hebben het moeilijk met het 
vertrouwen van een hulpverlener. Het is dan fijn om te zien dat je na al het 
harde werk toch het vertrouwen kan winnen. Zo kan je nog meer voor een 
persoon betekenen. Ik herinner me bijvoorbeeld een cliënte die vroeger 
heel moeilijk bereikbaar was voor de hulpverlening. Als we op huisbezoek 
gingen, deed ze de deur niet open. Omdat ze in een heel moeilijke situatie 
zat, slaagden we er uiteindelijk toch in een overleg met haar te organiseren. 
Dat was voor haar de opstap naar een goede hulpverlening. De cliënte 
wordt trouwens nog altijd ondersteund door een professioneel netwerk 
en aanvaardt de aangeboden hulp. Op zo’n momenten ben ik echt blij 
maatschappelijk assistent te kunnen zijn.”

Aanbod OCMW

Wist je dat je bij het OCMW van Herk-de-Stad terecht kan voor een 
waaier aan diensten? 

Een overzicht:

• rechten verkennen en administratieve hulp
• verzekerbaarheid ziekenfonds
• sociaal tarief energie en telefonie
• studietoelage + tussenkomst schoolfactuur
• eerste leeftijdsmelk
• achterstallig onderhoudsgeld
• pensioenaanvraag
• tegemoetkomingen andersvaliden
• parkeerkaart
• verwarmingstoelage
• gezinszorg en hulp bij klusjes
• energiescan en budgetmeter
• financiële, budget- en schuldhulp
• sociale huisvesting
• huursubsidie en huurpremie
• voedselpakket

Help je een 
zorgbehoevende?
Vraag de mantelzorgtoelage aan

Help jij een zorgbehoevende ouder, familielid, buur, …?
Vraag dan in het Welzijnsloket in De Cirkel de 
mantelzorgtoelage aan. Met de mantelzorgtoelage 
ondersteunt het stadsbestuur de thuiszorg zodat 
de zorgbehoevende zo lang mogelijk in zijn of haar 
huiselijke en vertrouwelijke omgeving kan verzorgd 
worden.

Om in aanmerking te komen voor een 
mantelzorgtoelage moet je wel aan enkele 
voorwaarden voldoen. De zorgbehoevende:
• Is inwoner van Herk-de-Stad en verblijft in zijn 

thuissituatie
• Is minstens 65 jaar
• Heeft een beperking van zelfredzaamheid van 

minstens 12 punten, toegekend door de FOD 
Sociale Zaken

• Beschikt over een inkomensgarantie voor ouderen 
(IGO) van een pensioendienst

De toelage bedraagt tussen de 25 en 40 euro 
per maand, afhankelijk van de groep waarin de 
zorgbehoevende 65-plusser zich bevindt. De toelage 
wordt trimestrieel uitbetaald. 

Meer informatie www.herk-de-stad.be/mantelzorgtoelage. 
Een afspraak maken via het Welzijnsloket kan via 
013 61 30 04 of via welzijnsloket@herk-de-stad.be.Meer informatie krijg je via ocmw@herk-de-stad.be of 013 78 09 40.
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Prikbord

Eerste jaar middelbaar = 1 maand gratis met De Lijn

Start je kind na de vakantie in het eerste middelbaar? 
Vraag dan een gratis probeerabonnement van De Lijn 
aan. De bus- en tramchauffeurs nemen met plezier de rol 
van mama/papa taxi van je over.

Met een gratis probeerabonnement kan je zoon of dochter 
de hele maand september op bus en tram (uitgezonderd de 
Limburgse snellijnen met nummer 68, 178 en 179) stappen. 
Overal en altijd. Op schooldagen én tijdens het weekend.
Aanvragen is eenvoudig
• Is je kind geboren in 2010? Dan ontving je vast al een brief 

van De Lijn over hoe je het gratis probeerabonnement kan 
aanvragen. 

Dat verloopt zo: 
 > Registreer je vóór 17 augustus 2022 met het 

rijksregisternummer van je kind op delijn.be/probeeractie.
 > In augustus ontvang je dan het probeerabonnement per post.

• Is je kind niet geboren in 2010, maar start hij/zij ook in het 
eerste middelbaar? Dan kreeg je géén brief van De Lijn, 
maar geldt dezelfde procedure als hierboven. Vul op delijn.
be/probeeractie het aanvraagformulier in en laad het nodige 
attest op. 

Vragen over deze actie?
delijn.be/probeeractie - 070 220 200 (0,30 euro/min)

Moeten we elk wespennest 
laten verdelgen?
Moeten we elk wespennest laten verdelgen? Het antwoord op 
deze vraag is kort en simpel: nee! In tegendeel zelfs. Het klinkt 
misschien raar, maar wespen zijn onze bondgenoten.

De gewone (of Duitse) wesp is van nature een vleeseter. En dat maakt 
hem nu net zo belangrijk voor onze tuin en de natuur in het algemeen. 
De wesp vangt enorm veel insecten in onze (moes)tuin. Hij zorgt ervoor 
dat het aantal insecten min of meer onder controle blijft waardoor we 
als tuinier een pak minder verdelgingsproducten moeten gebruiken. 
Een tweede voordeel is dat ze enorm veel huisvliegen en muggen 
vangen. We kunnen besluiten dat wespen belangrijk zijn voor het 
opruimen van schadelijke of hinderlijke insecten.

Hinder
Moeten we dan elk wespennest ongemoeid laten? Het antwoord 
hierop is dubbel. Een wespennest dat ver weg in de tuin hangt, 
zal veel minder hinder opleveren dan een nest bij de achterdeur. 
Een wespennest dat geen hinder oplevert voor jezelf, je gezin of 
je huisdier(en) kan je best ongemoeid laten. Deze wespen kunnen 
hun taak in de natuur ongestoord vervullen. Als iemand in je gezin 
allergisch is voor wespengif kan je wel beter het wespennest laten 
verwijderen. Dit risico zal nooit opwegen tegen het voordeel voor 
de natuur. Het verwijderen van een wespennest gebeurt door de 
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Meer info hierover vind je op 
www.zuidwestlimburg.be/wat-kunnen-we-voor-je-doen/logistieke-
interventies/wespenverdelging.

Steken
De mens heeft al snel de neiging om alle wespennesten te verdelgen 
om één reden. We denken namelijk dat wespen zonder aanleiding 
steken. Een wesp valt, net als heel veel andere insecten en dieren, 
aan als zijzelf of haar nest in gevaar is. Naar een wesp slaan of er van 
weglopen is nooit een goed idee. In dergelijk gevallen maak je een 
wesp agressief waardoor deze zich gaat verdedigen door te steken. 
Rustig blijven staan of wegwandelen is de boodschap. 

Zoetigheden
Tot slot is het interessant om te weten waarom wespen op onze 
zoetigheden afkomen. Tijdens de bouw van het nest voeden de 
werksters (vrouwtjeswespen) zich met het zoete braaksel van de 
larven. Hier zijn ze heel het wespenseizoen mee bezig. Naar het 
einde van de zomer toe zijn er geen nieuwe larven meer in het nest. 
Hierdoor stopt de eigen productie van zoetigheid. Het gebrek aan 
voedsel dwingt de werksters om extern op zoek te gaan. Ons leven 
is gespijsd met allerlei zoetigheden. Laat nu net die zoetigheden zo 
interessant zijn voor wespen...

Gratis ophaling van snoeihout
De technische dienst van Herk-de-Stad haalt nog tot en 
met oktober elke derde donderdag van de maand gratis het 
snoeihout op. 
Er zijn ophalingen op woensdag 20 juli (donderdag 21 juli is 
Nationale Feestdag), donderdag 18 augustus, 15 september en 
20 oktober. Hiervoor moet wel vooraf gereserveerd worden via 
www.herk-de-stad.be/snoeihout, telefonisch via 013 38 03 10 
of aan de balie van het stadhuis./ 8

Tijdelijke aanvraag stop renovatie-
premie en energiepremies
De renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en verschillende 
energiepremies van Fluvius worden vanaf 1 juli 2022 geïntegreerd in 
Mijn VerbouwPremie. Vanaf 1 oktober 2022 kan je effectief de nieuwe 
Mijn VerbouwPremie aanvragen. Dat betekent dat je tussen 1 juli en 
30 september geen premies meer kan aanvragen voor categorieën 
van werken die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie. Het gaat 
om de volgende premies: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 
hoogrendementsglas, warmtepomp (behalve hybride warmtepomp), 
zonneboiler en warmtepompboiler. Vanaf 1 oktober 2022 kan je 
Mijn VerbouwPremie online aanvragen. Je hoeft niet te wachten 
met uitvoering van de werken om in aanmerking te komen voor Mijn 
VerbouwPremie.  Andere premies (zoals de EPC-labelpremie, de 
premie voor zonnepanelen, de premie voor een hybride warmtepomp 
en de premie voor sturing van elektrische warmte) kunnen na 1 juli 
2022 nog steeds bij Fluvius worden aangevraagd. 

Raadpleeg de simulator  

Via de simulator bereken je snel welke premie en welk premiebedrag 
je kan krijgen voor de verschillende categorieën van werken binnen 
Mijn VerbouwPremie. Alle details en voorwaarden vind je op 
www.mijnverbouwpremie.be.



Vergroening van de oude begraafplaatsen 
van Donk en Schakkebroek

Begraafplaatsen zijn een plaats waar we onze dierbaren 
begraven. Maar ook een plek om te gedenken, een 
plek van bezinning en rust. Daarom worden de oude 
begraafplaatsen van Donk (gelegen rond de kerk) en 
Schakkebroek (gelegen aangrenzend aan de kerk van 
Schakkebroek) vergroend. Beide begraafplaatsen worden 
met respect voor de overledenen en de monumenten 
omgevormd tot ‘stilteparken’. 

De oude begraafplaatsen van Donk en Schakkebroek worden 
omgevormd tot stilteparken met respect voor de grafrust van elke 
overledene en het verleden. De kiezelvlaktes maken plaats voor 
een groene omgeving met aandacht voor flora en fauna. Beide 
begraafplaatsen worden zo een omgeving waarin nabestaanden 
hun overledenen in alle rust en sereniteit kunnen gedenken.
Ook al zijn voor alle graven de wettelijke termijnen betreffende de 
grafrust geruime tijd verstreken en is het de bedoeling dat individuele 
grafmonumenten plaatsmaken voor een collectief stiltepark; geen 
enkele overledene zal voor deze herinrichtingswerken ontgraven 
worden. De eeuwige grafrust wordt zo gegarandeerd.

Aanplakkingsperiode
Enkel als de familie vragende partij is om hun dierbare op de 
nieuwe begraafplaats een laatste rustplaats te bezorgen, kan 
er een grafconcessie afgesloten worden. Op 15 juni startte 
een aanplakkingsperiode van één jaar waarbij de familie of 
nabestaanden van de overledenen uitgenodigd worden het 
grafmonument van de overledene op te ruimen dan wel af te staan. 
Op beide kerkhoven komt sowieso een herdenkingsmonument 
met daarop de namen van alle overledenen die op het kerkhof 
begraven blijven. 

Inspraakmomenten
Om te bepalen hoe het stiltepark er exact zal uitzien, wordt een 
projectstuurgroep opgericht met daarin onder meer een delegatie 
van de Erfgoedraad, de Heemkundige kring en de Kerkfabrieken. 
Tijdens verschillende inspraakmomenten krijgen ook de 
nabestaanden, de omwonenden en alle andere betrokkenen de 
kans om het uitzicht van het stiltepark te bepalen.

Meer info: www.herk.de.stad.be/vergroeningbegraafplaatsen

Herstel graven in slechte staat oude 
begraafplaats Herk
Een aantal graven op de oude begraafplaats van Herk zijn in 
slechte staat. Aan de nabestaanden wordt gevraagd om de 
graven te herstellen. Aan de betrokken graven hangt hierover een 
mededeling.

Van 15 juni 2022 tot 14 juni 2023 loopt de aanplakkingsperiode. 
In deze periode kan je de nodige werkzaamheden aan het graf 
uitvoeren. Voor deze werken uit te voeren dien je eerst contact 
op te nemen met de dienst Leefmilieu om na te gaan of het 
monument opgenomen werd in de lijst van grafmonumenten met 
erfgoedwaarde. Zonder bericht wordt na 15 juni het grafteken 
eigendom van het stadsbestuur. Voor deze graven wordt in een 
volgende fase een oproep gedaan voor een peter/meterschap.

9 \
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Politie Limburg Regio Hoofdstad 
zoekt vrijwilligers aan het Schulensmeer

De omgeving van het Schulensmeer is de 
ideale plek om tot rust te komen. Wandelaars, 
fietsers en vissers genieten hier graag van de 
mooie natuur. Om ervoor te zorgen dat het 
Schulensmeer een mooie en rustige omgeving 
blijft, zet de politie Limburg Regio Hoofdstad 
er al enkele jaren vrijwilligers in. Samen met 
de politie binden zij de strijd aan tegen onder 
andere sluikstorten, wildparkeren en loslopende 
honden.
De vrijwilligers informeren en sensibiliseren de 
bezoekers van het natuurgebied. In geval van 
problemen zijn zij het eerste aanspreekpunt. 
Overtredingen melden zij aan hun coördinator. 
De politiezone is momenteel op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers om haar ploeg te versterken. 
Heb jij nog wat vrije tijd en wil jij je engageren 
om samen met de politiezone te zorgen voor 
een veilige en leefbare omgeving aan het 
Schulensmeer? Stel je dan snel kandidaat via 
pz.lrh.vrijwilligers@police.belgium.eu!

De politie biedt je:
• een opleiding
• onkostenvergoedingen
• een herkenbare outfit

Nieuwe openingsuren voor wijkkantoor politie
De politie Limburg Regio Hoofdstad gaat de kwaliteit van de genoteerde aangiftes in de 
wijkkantoren van Lummen, Halen en Herk-de-Stad verbeteren. De klachten worden voortaan 
genoteerd door gespecialiseerde klachteninspecteurs. Wijkinspecteurs zijn daardoor nog meer 
aanwezig in hun wijk. Door middel van deze nieuwe regeling kan de politie een nog betere 
dienstverlening aanbieden aan haar inwoners.
Vanaf 1 juli krijgen de wijkkantoren in Halen, Herk-de-Stad en Lummen nieuwe openingsuren. 
De uren zijn beter gespreid én op mekaar afgestemd. Dit betekent dat er voortaan tijdens de 
kantooruren altijd één van de drie wijkkantoren geopend is.
Opgelet: om een aangifte te doen, moet je nog steeds een afspraak maken. 
Een afspraak maken kan heel eenvoudig op de website www.politielrh.be. 
Voor dringende politiehulp kan je de politie LRH 24 uur op 24 bereiken via het noodnummer 101.

Halen Herk-de-Stad Lummen

Maandag 13 uur - 16 uur 9 uur - 12 uur 14 uur - 20 uur

Dinsdag Gesloten 14 uur - 19 uur 9 uur - 12 uur

Woensdag 9 uur - 12 uur 13 uur - 16 uur 9 uur - 12 uur en 13 uur - 16 uur

Donderdag 14 uur - 19 uur 9 uur - 12 uur  en 13 uur - 16 uur Gesloten

Vrijdag 9 uur - 12 uur Gesloten 9 uur - 12 uur en 13 uur - 16 uur

Bij mooi weer steek je graag de barbecue 
aan, maar doe je dat op een veilige 
manier? Op veiligbarbecuen.be vind je tips 
om zonder gevaar te genieten van jouw 
bakfeest. Zo is een stabiele ondergrond 
aangeraden, net als een schort en 
handschoenen om je te beschermen tegen 
gensters en opspattend vet. Kinderen en 
dieren hou je dan weer uit de buurt van je 
barbecue. Ook alcohol is uit den boze. Je 
gebruikt ook beter aanmaakblokjes dan 
aanmaakvloeistof. Meer veiligheidstips vind 
je op de website www.veiligbarbecuen.be.

Veilig barbecueën: 
niet iedereen heeft een 
brandweer m/v in huis.

Politie
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Verkeersomleidingen Rock Herk
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli is het opnieuw Rock Herk op de sportterreinen Harlaz-Olmenhof aan de Sint-Truidersteenweg. 
Daardoor gelden er in de buurt verkeersomleidingen.

Woensdag 13 juli vanaf 19 uur tot en met zondag 17 juli 19 uur

De Sint-Truidersteenweg is afgesloten voor het verkeer tussen de rotonde de Pierpontstraat/Sint-Truidersteenweg en het T-kruispunt van de 
Rummenweg en de Sint-Truidersteenweg. 

Vrijdag 15 juli vanaf 8 uur tot en met zondag 17 juli 13 uur

De Houwijkerstraat is afgesloten voor het verkeer tussen het T-kruispunt met de de Pierpontstraat en het T-kruispunt met de Ruitstraat. 

Omleidingen

Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen zijn er twee omleidingen voorzien voor -3,5 T en +3,5 ton. De omleiding voor de -3,5 
ton wordt op het plannetje aangeduid. De route voor +3,5 ton vind je terug op www.rockherk.be.

Voor het verkeer komende van Diest en Hasselt richting Sint-Truiden:
N2 – Grote Baan >> N2d – Diestsesteenweg >> Keernestraat >> Grote Hoolstraat >> Rummenweg >> N716 – St.-Truidersteenweg

Voor het verkeer komende van Stevoort/Alken richting Sint-Truiden: 
N754 – Stevoortweg >> Wijerstraat >> Schoolstraat >>  Schopstraat >>  Smolderstraat >> N716 Sint-Truidersteenweg

Verkeer komende van Sint-Truiden richting Diest / Hasselt / Stevoort of Alken:
Diest/Hasselt: Omleiding N716 Sint-Truidersteenweg >> Smolderstraat >> Schopstraat >> Schoolstraat >> Wijerstraat >> N754 Stevoortweg >> 
Doelstraat >> Hasseltsestraat > > N2 Diest/Hasselt 

Alken en Stevoort: Omleiding N716 Sint-Truidersteenweg >> Smolderstraat >> Schopstraat >> Schoolstraat >> Wijerstraat >> N754 Stevoortweg

W W W . R O C K H E R K . B E
T I C K E T S  DAY € 39 — COMBI € 65
SPORTTERREINEN HARLAZ OLMENHOF HERK-DE-STAD — BE

@rockherk #rockherk

The Vaccines — dEUS
Mogwai — Noordkaap

De Jeugd 
Van Tegenwoordig

Danko Jones — Millionaire
Brutus — DIRK. — Praga Khan

Portland — School is Cool 
Wiegedood — Godflesh — Nothing 

RHEA — Ramkot — Crack Cloud — Beak>
M.i.k.e. Push — CJ Bolland — Faisal

Shht — John Noseda — ....
Borokov Borokov — DTM Funk 

 

John — Bicurious — ILA — Bluai — Pothamus  
Stilll — BRENNT und KLAKMATRAK — Peuk 

WHORSES — Sam De Nef — Frankie Traandruppel 
   séa — Inner Hotel Records — Monks.

Lo-Lee-Ta  — Westhinder — Mitraille — Ronker                      

15 + 16 JULY 2022
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VRIJETIJDSAGENDA VAN HERK-DE-STAD

Cultuur
Herk Geniet   p14
de Bib
Vakantietips   p15
Jeugd
Speelpleinwerking  p16
De Cirkel
Sport en gezondheid p18

W W W . R O C K H E R K . B E
T I C K E T S  DAY € 39 — COMBI € 65
SPORTTERREINEN HARLAZ OLMENHOF HERK-DE-STAD — BE

@rockherk #rockherk

The Vaccines — dEUS
Mogwai — Noordkaap

De Jeugd 
Van Tegenwoordig

Danko Jones — Millionaire
Brutus — DIRK. — Praga Khan

Portland — School is Cool 
Wiegedood — Godflesh — Nothing 

RHEA — Ramkot — Crack Cloud — Beak>
M.i.k.e. Push — CJ Bolland — Faisal

Shht — John Noseda — ....
Borokov Borokov — DTM Funk 

 

John — Bicurious — ILA — Bluai — Pothamus  
Stilll — BRENNT und KLAKMATRAK — Peuk 

WHORSES — Sam De Nef — Frankie Traandruppel 
   séa — Inner Hotel Records — Monks.

Lo-Lee-Ta  — Westhinder — Mitraille — Ronker                      

15 + 16 JULY 2022

p r e s e n t e d  b y



☎ 013 35 99 50

@  demarkthallen@herk-de-stad.be

       www.demarkthallen.be

Prieelconcert

Op vrijdag 1 juli staan de Stones Sessions op de Prieelconcerten in het Olmenhof. Stones Sessions brengt je de muziek van The Rolling Stones 
met een imponerende show en personality die je terug naar de 1970’s lanceert. De band laat zich inspireren door albums als Let It Bleed, Sticky 
Fingers en Exile On Main Street, waarbij aan het decennium van seks, drugs & Rock ‘n Roll op gepaste wijze eer wordt gedaan. 

Terras open met food & drinks: 19 uur
Optreden: 20.30 uur
Gratis toegang!

Herk Geniet 
met Camille
De zomervakantie wordt op zondag 28 augustus 
feestelijk afgesloten in het park Olmenhof met 
Herk Geniet. Herk Geniet wordt een festival voor 
jong en oud met leuke optredens van Sarah & 
Bavo van Ketnet, CAMILLE en het drumspektakel 
Michael Schack, spectaculair circustheater, 
springkastelen, een gezellig terras en frieten en 
burgers in het park Olmenhof. Uiteraard kan je 
ook gezellig je eigen picknick meebrengen. De 
opbrengsten van Herk Geniet worden verdeeld 
onder de Herkse verenigingen die door corona 
enkele moeilijke jaren achter de rug hebben. Allen 
op post om te genieten van leuke muziek en acts 
en om de Herkse verenigingen te steunen. 

Line up:
12 uur: Acoustic Bastards 
13.30 uur: Circus Marcel
14 uur: Sarah & Bavo (Ketnet)
15 uur: CAMILLE
16.30 uur: Circus Marcel
17 uur: Michael Schack (drumspektakel)

Terras open met food & drinks: 11.30 uur
Optredens en animatie tussen 12 en 18 uur
Gratis toegang!
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☎ 013 55 39 01

@  bibliotheek@herk-de-stad.be

Kwartiertje 
voorlezen ook in 
juli en augustus
Ook tijdens de vakantiemaanden 
zijn alle kinderen welkom voor het 
Kwartiertje Voorlezen elke zondag 
van 11 tot 11.15 uur in de bib.  De 
actie van de spaarkaarten voor de 
kleuters en de kinderen van het lager 
onderwijs loopt ook verder in juli en 
augustus. Zo blijft lezen ook tijdens 
de vakantie superleuk. 

Verkoop 
afgevoerde boeken 
Van 4 juli tot en met 14 augustus 
organiseert de bibliotheek tijdens 
de openingsuren een verkoop van 
afgevoerde boeken. De prijs bedraagt 
2,5 euro voor 10 boeken en voor één 
boek betaal je 0,5 euro.  

#BookTok
Zit je op TikTok? Dan heb je 
#BookTok zeker al eens een 
keer zien voorbij komen. Onder 
#BookTok delen jongeren massaal 
boekentips via leuke filmpjes. Veel 
jongeren ontdekken zo opnieuw 
hoe heerlijk lezen kan zijn. Op het 
e-boekenplatform cloudLibrary 
vind je Nederlands- en Engelstalige 
#BookTok-boeken. Je kan de 
e-boeken makkelijk lezen op je eigen 
smartphone, tablet of e-reader. 
Superhandig! Veel populaire 
Engelstalige boeken zijn ondertussen 
ook vertaald naar het Nederlands 
en kan je terugvinden in de bib. Op 
herk-de-stad.bibliotheek.be vind je 
een mooi overzicht onder de titel 
‘#BookTok in de bib’. 

Vakantieacties voor groot en klein

Ga op schattenjacht 
in de bib met de schat 
van Vlieg
Zet je speurneus op en ga tijdens de 
zomervakantie in de bib op zoek naar de schat 
van Vlieg. Met het thema ‘Ruik jij wat ik ruik?’ 
wordt het ongetwijfeld een schattenjacht met 
een geurtje aan. Snuffel tussen de boeken, 
los de geurige opdrachten op en vind de schat! De 
zoektocht vindt plaats in de bibliotheek van 1 juli tot en 
met 31 augustus en is geschikt voor kinderen van vier 
tot twaalf jaar. Vanaf negen jaar mogen de kinderen de 
opdrachten doen via Bibster, een spel op een smartphone 
of tablet. Je kan de zoektocht perfect combineren met een 
bibliotheekbezoek.

Duik in de vakantiekoffer van de bib
Tijdens de zomervakantie vind je in de bib 
een goedgevulde vakantiekoffer vol met leuke 
boeken. Ben je tussen zes en twaalf jaar oud? 
Snuister dan in de koffer en leen een keitof 
boek uit om in de vakantie te lezen. Je beleeft 
gegarandeerd een zomer vol leesplezier!

Ga op reis met een verrassingsboek 
In de zomer neemt de bib volwassen lezers 
graag mee op reis met een verrassingsboek. 
De verhalen brengen je van het prachtige 
Nieuw-Zeeland tot in het Hoge Noorden. 
De verrassingsboeken vind je in de 
volwassenenafdeling en zijn verpakt als 
cadeautjes. Hoewel je de boekencover niet 
kan zien, licht het boek toch een tipje van de 
sluier op. Een aanrader!10.000 boeken van de bib in je 

valies? Het kan!
Je moet deze vakantie geen kilo’s boeken 
naar je reisbestemming meesleuren. Via het 
e-boekenplatform cloudLibrary kan je nu ook 
e-boeken lezen op je eigen e-reader, tablet, 
smartphone of computer. Je kan tegelijkertijd 
twee e-boeken lenen, twee e-boeken 
reserveren en elk e-boek maximaal zes 
weken houden. 
Info en handleidingen vind je terug via herk-
de-stad.bibliotheek.be. Heb je vragen over 
de e-boekendienst of hulp nodig bij het 
installeren van de software? Maak dan een 
afspraak via bibliotheek@herk-de-stad.be. 

Reserveren binnen het Slim Netwerk
Wist je dat je met jouw bibliotheeklidmaatschap van Herk-de-Stad 
materialen kan uitlenen bij meer dan vijftig bibliotheken in Limburg en 
Vlaams-Brabant? Het is hierdoor mogelijk om in een andere bibliotheek 
online materialen te reserveren en af te halen. Je zoekt hiervoor het 
item op via de bibliotheekwebsite van de betrokken bib en plaatst de 
reservering met je Mijn Bibliotheek-profiel. Bibliotheken kunnen wel een 
reserveringskost aanrekenen. Een overzicht van de bibliotheken binnen 
het Slim Netwerk vind je op herk-de-stad.bibliotheek.be.
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☎ 013 77 51 04

@  jeugd@herk-de-stad.be

Toffe zomervakantie met Speelpleinwerking Kameleon
Voor kinderen die dagelijks willen spelen en 
ravotten met leeftijdsgenootjes is er deze zomer 
Speelpleinwerking Kameleon. Alle pleinactiviteiten 
vinden plaats in en rond Basisschool Herx aan 
de Dr. Vanweddingenlaan 10.

De kinderen worden opgedeeld in vier leeftijdsgroepen met hun eigen 
animatoren: Biebels (3 tot 5-jarigen, kinderen moeten effectief drie jaar 
en zindelijk zijn), Gabbers (6 tot 8-jarigen), Tieners (9 tot 11-jarigen) en de 
Toppers (12 tot 15-jarigen). Een speelpleindag start om 13.30 uur en duurt 
tot 17 uur. Er is vooropvang vanaf 13 uur en naopvang tot 17.30 uur.

De kostprijs bedraagt 2,50 euro per dag. Daarvoor krijgt je kind een 
drankje, een vieruurtje en is je kind verzekerd. Inschrijven doe je door de 
ingevulde medische fiche samen met de ondertekende speelregels mee te 
brengen op de eerste dag dat jouw kind naar het speelplein komt.

Alle documenten vind je op 
www.spwkameleon.be. 

Volg ook de facebookpagina 
www.facebook.com/

SpeelpleinwerkingKameleon

Zomeraanbod dienst Jeugd
Deze zomer organiseert de dienst Jeugd een techcamp voor tieners. Mino, solderen, drones 
programmeren en een terrazzo maken. 
Het volledige zomeraanbod vind je terug op www.vrijetijdherkdestad.be
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Hotdogs tijdens de middag

Inschrijven via >> 

SKATEWEDSTRIJD
27 juli 2022      aan GC De Rietbron

Sportlaan 4, 3545 Halen

START: 10 uur
EINDE: 15 uur

POPUP skatepark

DONDERDAG        JUNI

Voor kinderen van  9 tot en met 12 jaar

Inschrijven via www.vrijetijdherkdestad.be

Er valt iets te beleven! 
 In de Academie Haspengouw Podium 
 
Je wil op het podium staan en dansen, muziek maken of toneel 
spelen? In de AHPodium kan het allemaal. Vanaf 8 jaar kan je dan 
een instrument of theater of dans kiezen. 
Ben je al 12+ en wil je nog starten met theater? Dan is er in 
Herk-de-Stad een beginnersgroep waar je kan aansluiten. 
Bekijk het volledige aanbod via www.ahpodium.be.

En wil je graag alles eens uitproberen? Dan ben je welkom op 
zaterdag 27 augustus vanaf 10 uur op de jaarlijkse DOE-DAG. 
Daar kan je proeflessen volgen, kennismaken met je leerkracht, 
concerten beluisteren … en inschrijven natuurlijk! 
Alles vindt plaats op de GAZO-site, Gazometerstraat 5, Sint-Truiden. 
Info via www.ahpodium.be/doedag22 
 
Al zeker van je keuze? 
Schrijf je dan nu al in via www.mijnacademie.be/ahpodium. 

 
In de Academie Haspengouw Beeld 
 
Wil jij graag iedere week tekenen, schilderen, knutselen, boetseren 
of een animatiefilm maken? Dan ben je bij AHbeeld aan het juiste 
adres! In het beeldatelier (vanaf 6 jaar) leer je aan de hand van 
opdrachten hoe je jezelf met verschillende beeldende technieken 
kunstig kan uitdrukken. In het audiovisueel atelier (vanaf 8 jaar) doe 
je dat ook, maar daarna gebruik je die tools en kunstwerken om 
een animatiefilm te maken. Kinderen tussen 6 en 11 jaar volgen 2 
lesuren per week. Jongeren tussen 12 en 18 jaar volgen 4 lesuren 
per week. Zeker zijn van je plaats? Schrijf dan nu al in via www.
mijnacademie.be/ahbeeld Graag meer info? www.ahbeeld.be  

Lestijden dicht bij huis? 
Muziekatelier (2.1): woensdag 13.30-15.30 uur
Theateratelier: donderdag 16-17 uur
Theateratelier 12+: donderdag 17-19 uur
Beeldatelier (6-11jaar): woensdag 13.30-15.10 of 15.40-17.20 of 
donderdag 16.00-17.40 of zaterdag 9.00-10.40 uur
Beeldatelier (12-18jaar): woensdag 18-19.40 en zaterdag 10.50-12.30 uur

Een volledig overzicht van alle lessen vind je via 
www.ahpodium.be/overzicht-uurroosters 17 \



☎ 013 52 26 64 

@  decirkel@herk-de-stad.be

Sport en gezondheid
Gezondheidswandelingen
Iedere maandag 
vertrek om 14 uur aan De Cirkel
Gratis deelname

Maandelijkse wandelingen

BolderbergBolderberg
Dinsdag 26 juli
vertrek om 13 uur aan De Cirkel

Meldert - heidewandelingMeldert - heidewandeling
Dinsdag 23 augustus
vertrek om 13 uur aan De Cirkel

Wandelingen van drie of zes kilometer.
Deelnameprijs: 4 euro, 
incl. koffie en gebak

Maandelijkse fietstocht
Route Wijer/TerkoestRoute Wijer/Terkoest
Donderdag 7 juli 
vertrek 13.30 uur aan De Cirkel 

Route Schaffen/DiestRoute Schaffen/Diest
Donderdag 11 augustus
vertrek 13.30 uur aan De Cirkel
Deelnameprijs: 3 euro, incl. koffie en gebak

Padel

12, 19 en 26 juli en 9, 16, 23 en 30 augustus
van 13 tot 14.30 uur
Sporta TC Schulen

Zorg voor sportieve kledij en sportschoenen.
Het nodige materiaal wordt ter plaatse ter 
beschikking gesteld.

Deelnameprijs: 25 euro voor 10 sessies.

/ 18

Ook in Herk-de-Stad 
start er een Repair Café! 
De voorbereidingen om een Repair Café 
te starten in Herk-de-Stad zijn begonnen.  
Het is de bedoeling om in september de 
eerste activiteit te organiseren. De initi-
atiefnemers krijgen alvast de steun van 
het stadsbestuur van Herk-de-Stad.

Wat is een Repair Café?

Een Repair Café is een bijeenkomst waar 
mensen met hun kapotte spullen terecht 
kunnen om ze samen met de vrijwilligers van 
het Repair Café te herstellen. Alle spullen waar 
iets aan hapert zijn welkom: van klein elektro, 
computers, speelgoed tot kleding en fietsen. 
Samen herstellen dus in de plaats van steeds 
meer weg te gooien! Het idee om ook in Herk-
de-Stad met een Repair Café te starten kwam 
oorspronkelijk van de Herkse Minaraad.

Samen spullen en apparaten herstellen, dat 
is waar het bij een Repair Café om draait. 
Zo dragen ze bij tot een circulaire economie. 
Tegelijk is het ook een ontmoetingsplaats waar 
je een praatje kan slaan, iets kan bijleren of 
genieten van een drankje.

Er zijn in Limburg steeds meer Repair Cafés. 
De buurgemeenten Hasselt en Lummen gingen 
al voor en ook in Halen wil men er eentje 
opstarten. Een goede samenwerking met ‘de 
buren’ is uiteraard de bedoeling.

Het initiatief krijgt de steun van het 
stadsbestuur van Herk-de-Stad. De activiteiten 
van het Repair Café zullen waarschijnlijk 
kunnen plaatsvinden in dienstencentrum De 
Cirkel. Het is de bedoeling om een viertal keer 
per jaar een Repair Café te organiseren.

Vrijwilligers gezocht

De werkgroep zou graag in september van 
start gaan. Daarom zijn ze nu volop op zoek 
naar vrijwilligers. 
Om de medewerkersploeg aan te vullen 
zoeken ze nog vrijwilligers om te helpen met 
het:
• herstellen van kledij en textiel
• herstellen van fietsen
• herstellen van elektrische toestellen,   

computers… 

Bijeenkomst geïnteresseerden

Op 29 juni organiseert de werkgroep in De 
Cirkel om 20 uur een bijeenkomst voor al 
wie wil meewerken. Wie wil komen, kan dat 
even melden via de Facebookpagina of via 
het mailadres van Repair Café Herk-de-Stad: 
mail@repaircafeherk.be.



Smeerweer

Huidkanker is een van de snelst toenemende vormen van 
kanker in Vlaanderen. 1 Belg op 6 wordt geconfronteerd 
met huidkanker voor de leeftijd van 75 jaar. De belangrijkste 
oorzaak van huidkanker is blootstelling aan UV-straling. 
Het is daarom belangrijk jezelf, en zeker kinderen goed te 
beschermen. En niet enkel op vakantie of tijdens warme 
dagen. Maar ook dat vroege lentezonnetje waar we zo van 
genieten kan al schadelijk zijn voor je huid.

Smeerweer

Vanaf wanneer je je moet beschermen tegen de zon, hangt af van 
de zonnekracht (UV-index). Een UV-index van drie of hoger? Dan 
is het SMEERWEER: hét moment om je te beschermen tegen 
schadelijke UV-stralen. Zelfs al lijkt de zon niet zo hard te schijnen.
Je beschermen tegen de zon, dat doe je op drie manieren: zon 
weren, kleren en smeren! 

Zon weren
Veilig van de zon genieten doe je door regelmatig schaduw op te 
zoeken. Zeker tussen 12u en 15u als de zon het sterkst is. Baby's 
en peuters zijn het kwetsbaarst omdat hun huid dunner is en de 
UV-stralen dus dieper kunnen doordringen. Je stelt hun best nooit 
direct bloot aan felle zon.
Let wel steeds op voor het weerkaatsen van zonnestralen op zand, 
water of sneeuw. Zo zou je ook in de schaduw kunnen verbranden. 

Kleren
Kleding kan je 
beschermen tegen de 
zon. Hoe dichter de 
stof geweven is, hoe 
beter ze beschermt. Op 
sommige kleding vind 
je zelfs een aanduiding 
ultraviolet protectie 
factor (UPF). Denk ook 
zeker aan een petje 

of hoed als bescherming tegen UV-stralen en een zonnebril om je 
ogen te beschermen. 

Smeren
Regelmatig smeren met zonnebrandcrème is een absolute must 
bij zonnig weer. Smeer 30 minuten voor je blootstelling aan de 
zon rijkelijk zonnebrandcrème met ten minste een SPF 30 op 
de huid en herhaal dit elke 2 tot 3 uur. Na zwemmen of intensief 
sporten, smeer je sneller. Een goede zonnebrandcrème biedt zowel 
bescherming tegen UVA- als UVB-stralen.

Vergeet ook zeker niet te genieten van al het goede dat het zonnetje 
te bieden heeft zoals bv. het aanmaken van vitamine D. 
Maar denk eraan: het is sneller smeerweer dan je denkt!

Zomerse groeten uit… 
de natuur
Ben je de dagen al aan het aftellen tot aan je vakantie? Je 
hebt nood om te ontstressen en je batterijen op te laden? 
Laad ze op met een portie natuur! Trek daarom deze zomer 
naar buiten voor een ontspannen wandeling, een bosbad of 
misschien zelfs een natuurbed, wanneer je je tent opzet in 
het groen.

Met deze tips geniet je gezond in het groen.

Warme dagen
Als je naar buiten trekt, bereid je dan steeds goed voor. Volg 
de weersvoorspellingen. Draag een hoofddeksel en smeer 
zonnecrème. Een wandeling in een bos is zeker een goed idee, 
aangezien het daar frisser is door de schaduw van de bomen. 
Zorg dat je voldoende water bij hebt. Ook als je gaat kamperen is 
de beschikbaarheid van zuiver drinkbaar water belangrijk.

Warme nachten 
Op warme dagen is je huis koel houden vaak een uitdaging. Als 
ook je slaapkamer te warm wordt, gaat dat vaak ten koste van je 
nachtrust. In plaats van te woelen in een veel te heet en plakkerig 
bed, overweeg een verhuis naar een luchtmatras of veldbedje 
buiten, in een tent of onder de blote sterrenhemel. Laat je zo 
natuurlijk afkoelen.

Zomerse kost
Als je deze zomer gaat kamperen, pak dan ook een weekmenu 
mee. Voorzie makkelijke en gezonde gerechten. Kan je je eten 
niet voldoende koel bewaren? Wees dan creatief met het menu. 
Denk ook aan gezonde tussendoortjes. Buiten actief zijn, vraagt 
energie. Dus voorzie wat krachtvoer zoals studentenhaver, noten, 
fruit of crackers. 

Ontspannen in de natuur
Van een wandeling tot je natuurbed: groen heeft een positief 
effect op je geestelijke gezondheid. Het zorgt voor minder 
stress, voor minder piekeren en helpt je herstellen van mentale 
vermoeidheid. Wil je helemaal tot rust komen? Probeer dan ook 
eens je telefoon en sociale media in te ruilen voor in stilte natuur 
opslorpen of gewoon wat “offline” bijpraten.

Verder weg?
Trek je wat verder weg de natuur in? Dan kan je teken 
tegenkomen die een virus verspreiden dat hersenvliesontsteking 
kan geven: teken-encephalitis (TBE). TBE komt nog niet voor 
in België, maar wel al in buurlanden zoals Duitsland. Voor TBE 
kan je je laten vaccineren. Dus bespreek zeker eerst je plannen 
even met je huisarts of check de website van het instituut voor 
tropische geneeskunde (ITG). 
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Hille Raskin met medewerking van Jos Leemans en Ronny Reuten

Honderd jaar later, bij de brand van 1679, werd Den Valck 
samen met een groot deel van de stad verwoest. Amper 
twaalf huizen bleven gespaard.
  

22. De Valck
Hendrick vanden 
Hove daer na sijnen 
soen Hendrick van de
Hove dar na synen soon
Hendrick van den Hove
daer na met coop
joannes Erasmus 
van Loffelt  
gebrant             
1679

Maar Herk herrees uit de as. Dat was niet de eerste keer en het 
zou ook niet de laatste keer zijn. En zo verging het ook De Valck. 
De jaren gingen voorbij, de herberg veranderde regelmatig van 
eigenaar maar de naam bleef bestaan. 

Familie Plesters

We maken een sprong naar de 19de eeuw en in de telling 
van 1847 – 1856 staat Petrus Truyts uit Heist-op-den-
Berg geregistreerd als bewoner van het huis. Truyts was 
klompenmaker en herbergier. De volgende bewoners zijn 
meerdere ongehuwde leden van de familie Haesen. 

Het zijn landbouwers en waarschijnlijk te oud om een café open te houden, 
want tegen de telling van 1885 zijn ze allemaal overleden. In 1886 woont 
Hendrik Jozef Plesters uit Kuringen in De Valk. Hij was getrouwd met Maria 
Regina Franssens (°Herk) en er waren negen kinderen in het gezin. Zijn 
beroep: Cabaretier (herbergier) en landbouwer. Na zijn dood in 1904 baat 
de weduwe het café verder uit, in de telling staat herbergierster. 

Modest Plesters is genoemd naar zijn oom die in 
Amersfoort is overleden
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De Val(c)k, een kleine geschiedenis van vierhonderd jaar
Vierhonderd jaar lang werd in de Hasseltsestraat café De Val(ck) uitgebaat. Tot eind jaren zestig werd er bier getapt. Aan de 
hand van foto’s, enkele documenten en de verhalen van de Herkenaren wordt café De Val(ck) opnieuw tot leven gebracht in 
deze 3540.

In 1577 maakt Herk zich klaar om prinsbisschop Gerard van 
Groesbeek te ontvangen. Alles lag er een beetje onderkomen 
bij. Om een goede indruk te maken moesten de wallen hersteld 
worden en de kasseien recht gelegd. Een speelman uit Sint-
Truiden kwam om de mensen te vermaken. Deze at en dronk 
voor drie gulden en vier stuivers op kosten van de stad, terwijl de 
kasseiers overnachtten in De Valck voor twee stuivers per nacht. 

Herberg De Valck lag aan de Hasseltsestraat tussen De Wildeman 
en De Arend. Huisnummers bestonden nog niet, maar veel huizen 
hadden een naam en dat hielp bij het vinden van het juiste adres. 
Deze naam stond niet geschreven op de voorgevel, maar was 
in de vorm van een afbeelding of een uithangbord aan de muur 
bevestigd.



Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Hille Raskin met medewerking van Jos Leemans en Ronny Reuten

Kermisdagen

De oudste zoon Petrus Joannes (Jan) Plesters zette de nering van 
zijn vader verder. Hij huwde in 1920 Maria Elisa Haesen (weduwe 
Geybels). Op hun trouwdag speelde de harmonie Sint-Cecilia, 
waar Jan werkend lid van was, een serenade aan het café (Uit: Het 
nieuws der Week). Als het kermis was, werden de deuren naar de 
tweede kamer opengezet en werd er muziek gespeeld en gedanst. 
De harmonie deed alle cafés aan en het bier vloeide rijkelijk. Bij een 
openbare verkoop gaf de notaris een tournée générale. Het café zat 
dan stampvol. Jan Plesters reed ook met de vuilkar. Het vuilnis werd 
gestort en verbrand op de plaats waar nu het Vossegatpad is. De 
‘vuilhoop’ is nu bedekt met aarde en is opgehoogd. 

1.   Jozef Geybels
2.   Modest Plesters
3.   René Mathijs
4.   Louis Plesters
5.   Lisa Haesen
6.   Jeanne Plesters
7.   René Plesters
8.   Maria Plesters
9.   Bertha Plesters
10. echtgenote neef

Lorejassen

Achter het café was de koer die uitgaf op de stallen. Vaste klant Pol 
Kuypers (+1976) vertelde ooit dat een paar ‘lorejassen’ de poort 
hadden opengezet en even later liepen de varkens van Jan over de 
markt. Pol Kuypers was natuurlijk zelf één van de lorejassen! Na de 
tweede Wereldoorlog werd het café afgebroken en terug opgebouwd 
door de zonen Jef, Modeste en Louis. Ondertussen hield Jan café 
in een Amerikaanse barak op een braakliggend stuk grond aan de 
overkant van de straat. Hij stopte met de boerderij en de kinderen 
oefenden moderne beroepen uit. Ze deden datgene wat de mensen 
nodig hadden: huizen bouwen, de post bezorgen, graven delven en 
het vuilnis opladen, haren knippen en krullen …

1. René Plesters
2. Maurice Laveren 
3. Simonne Laveren
4. Bertha Plesters
5. Francis Vancluysen
6. Fifi

De nieuwe Valk

In 1948 werd café De Valk opnieuw geopend. Er was 
een grote klandizie en op kermisdagen moest iedereen 
meehelpen. Louis en René konden goed zingen. Naar het 
schijnt wilde regisseur Matterne dat Louis met hem mee naar 
Brussel ging om acteur te worden. Maar daar stak moeder 
Plesters een stokje voor. Hij moest dus tevreden zijn met het 
publiek in het café. Dochter Bertha had ondertussen een 
kapsalon in het rechtse deel van het huis.

Na de dood van moeder en vader Plesters in 1960 werd het 
huis opgedeeld. Rechts woonde Louis de postbode met 
zijn gezin. Links woonde Modeste, die het café uitbaatte 
geholpen door broers en zusters. Hij tapte nog bier in De 
Valk tot einde jaren zestig. Toen kwam er een einde aan 
het meer dan vierhonderdjarig bestaan. Het enige wat rest 
zijn wat foto’s, enkele documenten en de verhalen van de 
Herkenaren.

Een welgemeend woord van dank gaat naar de familie voor 
de foto’s en de verhalen. 

Informatie over Herkse café’s gezocht

Een werkgroep binnen de Erfgoedraad is bezig aan een 
boek over cafés. Hiervoor hebben ze jouw hulp nodig.
Wie informatie, foto’s, verhalen … heeft over cafés in 
Herk-de-Stad mag dit laten weten aan 
bibliotheek@herk-de-stad of 013 55 39 01.

Modest Plesters is genoemd naar zijn oom die in 
Amersfoort is overleden
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PROFICIAT

Goud voor Georgette en Raymond
 
Raymond Houben en Georgette Bortels  
uit Berbroek vierden hun gouden 
huwelijksverjaardag. Het koppel kreeg twee 
kinderen en vier kleinkinderen. 

Goud voor Denise en Joseph
 
Joseph Sampermans en Denise Bangels 
vierden hun gouden huwelijksverjaardag. 
Ze hebben twee kinderen en vier 
kleinkinderen.

Tony  en Marie-Louise zijn 50 jaar 
getrouwd

Tony Schepers en Marie-Louise 
Jans vierden hun gouden 
huwelijksverjaardag. Ze hebben samen 
twee kinderen en vier kleinkinderen.

Diamant voor Urbain en Lucienne

Urbain Hermans en Lucienne Nollet 
vierden op 5 mei hun diamanten 
huwelijk.

Goud voor Willy en Christiane

Willy Knuts en Christiane Jamaer gaven 
vijftig jaar geleden op 29 april elkaar 
het jawoord. Ze hebben samen twee 
kinderen en vijf kleinkinderen.

Briljant voor Henri en Maria

Henri Haesen en Maria Liefsoons vierden op 
23 mei hun briljanten huwelijksverjaardag. 
Zij hebben samen vier kinderen en negen 
kleinkinderen.

Diamant voor Maurice en Denise

Maurice Van Empten en Denise Peeters 
vierden op 8 juni hun zestigjarig 
huwelijksjubileum. Het koppel heeft vier 
kinderen, zeven kleinkinderen en vijf 
achterkleinkinderen.
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Goud voor Noël en Jacqueline

Noël Vandenrijt en Jacqueline Booten vierden op 
23 mei hun vijftigste huwelijksverjaardag.



Wachtlijsten apothekers Apotheek van wacht tussen 22 en 9 uur nodig? Verplicht te bellen naar  078 05 17 33 (1,5 euro/min.)

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

ma, 1 aug Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
di, 2 aug Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
wo, 3 aug Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
do, 4 aug Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
vr, 5 aug Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
za, 6 aug Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
zo, 7 aug Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
ma, 8 aug Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
di, 9 aug Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
wo, 10 aug Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do, 11 aug Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
vr, 12 aug Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
za, 13 aug Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
zo, 14 aug Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
ma, 15 aug Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
di, 16 aug Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
wo, 17 aug Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
do, 18 aug Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
vr, 19 aug Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
za, 20 aug Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
zo, 21 aug Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
ma, 22 aug Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
di, 23 aug Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
wo, 24 aug Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
do, 25 aug Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
vr, 26 aug Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
za, 27 aug Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
zo, 28 aug Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
ma, 29 aug Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
di, 30 aug Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
wo, 31 aug Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
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Jouw evenement in de 
UiTkalender? Tijdig invoeren…

Verenigingen die hun evenementen en 
activiteiten willen laten opnemen in de 
volgende UiTkalender moeten hun gegevens 
voor 1 augustus invoeren in de uitdatabank. 
Nog geen gebruiker? Maak dan snel een 
login aan via www.uitdatabank.be.

Activiteitenkalender juli - augustus

NIEUW MAGIC CIRCUS

18 uur
Grasveld Blijkbaan
ook op 2/7 om 15 uur en 3/7 om 11 en 14 uur
0474 90 60 37

Vrijdag 1 juli JULI

15de EDITIE HERK-DE-STAD CLASSIC

Vanaf 10 uur
Markt
0476 56 50 07

Zondag 10 juli

BUITEN AARDSE KUNST

Vanaf 10 uur
Hoogstamboomgaard, Sint-Truidersteenweg 161
Ook op 24/7, 30/7 en 31/7
betty.steenbergen@gmail.com

Zaterdag 23 juli

Herk-de-Stad zet met slogans op 
infopanelen dialect in de kijker

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad wil het 
‘Herks’ terug een boost geven. Bezoekers 
van Herk-de-Stad worden op zeven houten 
infopanelen langs de gewestwegen hartelijk 
welkom geheten in het Herkse dialect.

De houten borden langs de gewestwegen 
(Keldermans in Donk, langs de Sint-
Truidersteenweg in Schakkebroek, aan het 
Business Park in Berbroek, aan het station van 
Schulen en in Herk aan de Diestersteenweg 
komende van Diest, aan het magazijn en de 
Stevoortweg) werden vroeger gebruikt om 
activiteiten aan te kondigen. Dat gebeurt nu 
via de digitale infoborden die in de kernen van 
elke deelgemeente staan en in het centrum. 
Er werd gekozen om de vertrouwde borden 
te laten staan omdat ze vorige legislatuur nog 
vernieuwd werden en in goede staat zijn. Het 
stadsbestuur gaat ze nu thematisch aanwenden 
met halfjaarlijkse communicatie-initiatieven. Een 
eerste actie is de herwaardering van het Herkse 
dialect.

Slogans
De Herkse slogans met een typisch Herks beeld als achtergrond zijn gebaseerd 
op het dialectenwoordenboekje van Georges Niesen, een grote liefhebber van het 
Herkse dialect. Ook het advies van de Cultuuradviesraad werd gevraagd. Omdat er 
geen éénvormig dialect is, worden bepaalde spreuken op verschillende manieren 
geschreven.

Er werd voor volgende slogans gekozen:

Hèje zien ve oechlis gjaan koume! 
(Hier zien we U graag komen!)
Da kundzje ni messe want tis de moeite. 
(Dat mag je niet missen want het is de moeite.)
In Herk is ’t schoewn. Of huurt djee ni goed? 
(In Herk is het mooi. Of hoor je niet goed?)



Zaterdag 20 AUGUSTUS

MAAR ALS JE MOE BENT KAN JE OOK EERDER JE TENTJE IN KRUIPEN

vanaf 5 jaar

Theater MOBI MOBI (collectief Fiat)

Muziek en verhalen aan kampvuur
Animatiefilm
Daarna snurken in je tent

survivalpakket 
voor 5 euro 

inclusief ontbijt)

Park Olmenhof Herk-de-Stad – Van 17.30 uur tot zondagochtend voor de snurkers
Meer informatie www.herk-de-stad.be/snurkenintpark


