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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONZE DIENSTEN 

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

Lay-out
Piet De Pessemier, dienst Communicatie

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

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

www.herk-de-stad.be

GEMEENTEBESTUUR

voorzitter gemeenteraad Lore Michiels (CD&V) 

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

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

Vergeet je mondmasker 
niet mee te nemen.

Voor het afhalen en kopen
van vuilniszakken is geen 

afspraak nodig.
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Samen met jullie kijken ook wij uit naar betere tijden. 2021 moet dan ook 
het jaar zijn waarin we uit deze corona-ellende prikken. Dankzij de start 
van de vaccinatiecampagne schijnt er inmiddels een klein lichtje aan het 
eind van de coronatunnel.

Begin januari kregen de eerste Herkenaren de lang verwachte prik. Een 
prikje waar we met z’n allen maandenlang naar uitgekeken hebben. Een 
wonder van de wetenschap. Nog nooit hadden knappe koppen zo snel 
een dergelijk succesvol vaccin weten te ontwikkelen en testen tegen 
een nieuw virus.

Corona is misschien de gevaarlijkste vijand die we ooit zijn tegengekomen. 
Het virus is onzichtbaar, onvoorspelbaar en alomtegenwoordig. Maar 
met z’n allen kunnen we het verslaan. Nu vooral door de maatregelen 
strikt te blijven opvolgen, binnenkort door ons te laten vaccineren. 

Samen kunnen we nu het ‘coronagevaar’ keren door afstand te houden, 
door een mondmasker te dragen en door een zorgvuldige handhygiëne. 
Het getuigt van respect voor de mensen uit onze omgeving, voor de 
zorgverleners en leerkrachten en voor hen die hun economische 
activiteit tijdelijk moeten stoppen. 

Straks kunnen we het virus hopelijk definitief een halt toe roepen door 
ons te laten vaccineren. Elke Herkenaar krijgt hiervoor binnenkort een 
uitnodiging: per mail, sms of per brief. Meer hierover lees je in ons 
uitgebreid coronadossier verderop in deze 3540. En dat zo’n vaccin 
enorm belangrijk is, maakten de huisartsen van Herk-de-Stad begin 
januari al duidelijk in een persoonlijke brief aan alle Herkenaren. Ook jij 
hebt de brief ongetwijfeld gelezen. Van een sterk en overtuigend signaal 
gesproken. Intussen bundelden ook de kinesisten van Herk-de-Stad 
hun krachten en geven zij ook in hun praktijken het signaal dat ze zich 
massaal zullen laten vaccineren. Jij toch ook?

Het vaccinatiecentrum voor Herk-de-Stad is zoals geweten gelegen op 
de Grenslandhallensite in Hasselt. Een site met meer dan voldoende 
ruimte, vlot bereikbaar en een grote parking. We zijn er dan ook van 
overtuigd dat de meeste Herkenaren zonder al te veel problemen in 
Hasselt geraken voor hun prikje. Mensen die iets minder mobiel zijn, 
kunnen in eerste instantie ongetwijfeld rekenen op vrienden of familie 
om in Hasselt te geraken. Het gemeentebestuur wil dat alle inwoners 
boven de 18 jaar zich laten inenten, alleen zo kunnen we het virus 
helemaal klein krijgen. Problemen met vervoer mogen daarvoor niet in 
de weg staan. Daarom zetten we een vervoersdienst op voor mensen 
die niet in Hasselt geraken. 

We beseffen dat hulp vragen niet altijd even evident is. Maar doe het 
gewoon! Niet alleen als je vervoersproblemen hebt, maar ook als je 
het mentaal moeilijk hebt, met jezelf in de knoop ligt of het gebrek aan 
fysieke contacten aan je knaagt. Weet dan dat je steeds terecht kan 
bij Tele-onthaal via tele-onthaal.be of het gratis telefoonnummer 106. 
Jongeren kunnen terecht bij awel.be (via het gratis telefoonnummer 
102). Praten helpt echt. Onze 75-plussers werden de voorbije weken 
trouwens opnieuw door het OCMW gecontacteerd met de vraag of ze 
met iets hulp nodig hebben.

In afwachting van het vaccin hopen we dat jij, je gezin en al je vrienden 
gezond blijven. En laat ons nu al samen kijken naar een wereld waarin 
terug alles mogelijk is: naar een optreden of concert gaan, gezellig 
op restaurant iets gaan eten of gewoon fijn opnieuw met een groep 
vrienden samen komen. Het komt allemaal terug. Alleen moeten we nu 
samen nog even volhouden.

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

Wijkpost Herk-de-Stad 
vanaf 2 februari bereikbaar 
in OCMW-gebouw
Heb je ook al het logo van de politie 
op het OCMW-gebouw gezien? Dat 
is niet toevallig. Vanaf 2 februari kan je 
immers de inspecteurs van Herk-de-
Stad vinden in het OCMW-gebouw 
op de Dokter Vanweddingenlaan 21. 
Voorlopig zullen zij dit gebouw delen 
met de diensten van het OCMW.

Wijkpost Herk-de-Stad
OCMW-gebouw
Dokter Vanweddingenlaan 21 | 3540 
Herk-de-Stad
tel. 011 938 960
e-mail: pz.lrh.wijk.herkdestad@police.
belgium.eu
Openingsuren:
Maandag: 14-19.30 uur
Dinsdag: 9-12 uur
Woensdag: 9-12 en 13.30-16 uur
Donderdag: 9-12 uur
Vrijdag: 9-12 uur

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

Kenneth Poels uit Berbroek werkt als stralingsfysicus voor 
het protontherapiecentrum PARTICLE gelegen op campus 
Gasthuisberg UZ Leuven. Protontherapie is een innovatieve 
vorm van radiotherapie die heel gericht een tumor bestraalt 
en zo het gezonde weefsel errond minimaal beschadigt. Het 
centrum opende in de zomer vorig jaar haar deuren en is het 
eerste centrum voor protontherapie in ons land. Poels werkte 
mee aan de opstart van het protontherapiecentrum en staat 
mee in voor de dagelijkse werking. “Protontherapie zorgt 
voor meer bescherming van de gezonde weefsels, maar ook 
voor een lager risico op neveneffecten van de bestraling zelf 
op lange termijn”, vertelt Kenneth Poels.

Stralingsfysicus. Het is geen alledaagse job. Nochtans droomde 
Kenneth Poels er vroeger van om voor de klas te staan. “Daarom 
was ik in Diepeneek fysica gaan studeren”, vertelt de Berbroekenaar. 
“Tijdens mijn masteropleiding in Leuven raakte ik meer en meer 
geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek. Ik ben toen een 
master na master medische stralingsfysica gaan volgen. Bij de 
interactie van straling met patiënten komen heel wat fysische 
aspecten kijken. Ik wist dat ik zo mensen kon helpen.”

Protontherapie

Na zijn opleiding ging Kenneth aan de slag in Leuven en Brussel 
als medisch stralingsfysicus. In 2015 behaalde hij met succes 
een doctoraat in de medische fysica, dit meer specifiek voor 
radiotherapie van bewegende tumoren. “In Leuven was een 
protonenproject in opstart”, vervolgt Kenneth. “Bij traditionele 
radiotherapie gaan fotonen de tumor te lijf. Deze stralen gaan 
recht door de tumor, dus ook door de patiënt. We hebben daarom 
overlappende fotonenbundels nodig zodat de dosis in de tumor 
veel hoger is dan in de gezonde weefsels. Bij kinderen en jong 
volwassenen heeft een behandeling met fotonen het nadeel dat 
veel jaren na de behandeling nieuwe tumoren kunnen ontstaan of 
bepaalde orgaanfuncties definitief verminderen. Bij protontherapie 
werken we met hoogenergetische positief geladen deeltjes die niet 
voorbij de tumor gaan. Alle achterliggende organen krijgen hierdoor 
geen dosis waardoor de nadelige lange termijn effecten uitblijven.”

Amerika

De therapie bestaat al langer in het buitenland, maar is uniek voor 
België. Om de protontechnologie onder de knie te krijgen volgde 
Kenneth een intensieve opleiding van een maand in de VS. “Samen 
met dokters, fysici en verpleegkundigen leerden we met het toestel 
werken. De basis is een deeltjesversneller of cyclotron. Het toestel 
zorgt er voor dat de protonen heel snel bewegen. We gebruiken 
een beperkt aantal richtingen waaruit we protonen inschieten. Op 
die manier kunnen ze tot op de gewenste diepte in het lichaam 
doordringen. Wij werken vooral achter de schermen. Elke werkdag 

moet het toestel grondig gecontroleerd worden. Een procedure die 
tot een uur duurt. Daarna berekenen we voor elke patiënt welke 
dosis ze nodig hebben en stellen we bestralingsplannen op. Het 
computerprogramma dat we hiervoor gebruiken, werd door ons 
geconfigureerd en gecontroleerd specifiek voor de deeltjesversneller 
van het UZ Leuven. Een werk dat enkele maanden in beslag neemt. 
Contact met de patiënt zelf hebben we niet echt, tenzij de patiënt met 
technische vragen zit. De artsen houden ons wel op de hoogte van de 
evolutie van patiënten na de behandeling. Het Federaal Agentschap 
van Nucleaire Controle schrijft voor dat een medisch stralingsfysicus 
altijd aanwezig moet zijn bij elke radiotherapie behandeling. We houden 
dus altijd een oogje in het zeil samen met de behandelende arts.”

Indicaties

Naar schatting 150 tot 200 patiënten komen jaarlijks in aanmerking 
voor protontherapie. “Dat aantal kan in de toekomst nog stijgen 
op basis van nieuwe wetenschappelijke bevindingen en als 
het RIZIV tussenkomt in de terugbetaling. Nu is er enkel een 
tussenkomst voor kinderen en enkele zeldzame types van 
tumoren bij volwassenen. We stellen wel niets dan voordelen vast. 
Patiënten worden minder opgenomen in het ziekenhuis tijdens de 
radiotherapie behandeling en er zijn veel minder bijwerkingen. In het 
buitenland bestaat de therapie dan ook al veel langer. We zijn blij 
dat we dit nu in eigen land kunnen aanbieden.”

Berbroek

Kenneth rijdt voor zijn werk alle dagen naar Leuven. Toch heeft hij 
er nog geen moment aan gedacht om Herk-de-Stad te verlaten. “Ik 
woon veel te graag in Berbroek. Toen ik nog in Brussel werkte, had 
ik zelfs het gevoel dat de lucht in Herk gewoon beter was. Samen 
met mijn grootvader, mijn vader en mijn broer speel ik met de 
duiven. Het is dan ook fijn om je familie zo kortbij te hebben. Herk 
is een gemeente die een zekere rust geeft. Ik ben nu zelf aan het 
bouwen tegenover de woning van mijn ouders. Berbroek blijft dus 
nog lang mijn woonplaats.”

“Unieke behandeling tegen tumoren in België”

Kenneth Poels, 
stralingsfysicus in pas opgericht 
protontherapiecentrum. ©UZ Leuven
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Dossier uitgelicht
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Dertien vragen en 
antwoorden over
het coronavaccin

Hoe werkt het vaccin tegen COVID-19?

Vaccins werken door het immuunsysteem 
van een persoon (de natuurlijke afweer van 
het lichaam) te stimuleren en voor te bereiden 
om een bepaalde kiem te herkennen en zich 
tegen die kiem of infectieziekte te verdedigen. 
Als je dan later met het virus besmet raakt, 
herkent je immuunsysteem het virus. En omdat 
het al voorbereid is om het virus aan te vallen, 
beschermt het je tegen dat virus, in dit geval 
tegen COVID-19.

Hoe veilig is een vaccin dat zo snel 
ontwikkeld wordt?

De snelheid van ontwikkeling van de COVID-19 
vaccins wordt vooral bepaald door de mate 
waarin alle activiteiten voorrang hebben 

gekregen. Door telkens voorrang te geven 
aan de COVID-19 studies worden er heel 
wat jaren gewonnen, zonder daarom de 
kwaliteit van de studies of de veiligheid 
van de vaccins in het gedrang te brengen. 
De patiëntveiligheid, kwaliteit en de 
doeltreffendheid van het vaccin zijn absoluut 
gewaarborgd. 

Weten we genoeg over de 
bijwerkingen op langere termijn van de 
vaccins?

In de laatste fase van het onderzoek wordt 
het vaccin op grote groepen mensen 
getest, bij het coronavaccin zo tussen 
de 30.000 en 60.000 mensen. Dankzij 
die studies zien we of én welke mogelijke 
bijwerkingen er kunnen optreden. De kans 
op ernstige bijwerkingen nadat het vaccin 
is goedgekeurd, is dus zeer klein. Toch 
kan het niet helemaal uitgesloten worden. 
Dit geldt niet alleen voor het coronavaccin, 
maar voor alle vaccins en medicijnen. 
Daarom wordt het vaccin ook na 
goedkeuring goed in de gaten gehouden.

Beschermt het vaccin ook tegen 
mutaties van het virus?

Bij een mutatie verandert het genetische 
materiaal in het virus. Mutaties hebben niet 
noodzakelijkerwijs een invloed op hoe goed 
het vaccin tegen het virus werkt. Voor de 
Britse variant bijvoorbeeld tonen de eerste 
labo-gegevens met het Pfizer-vaccin dat de 
vaccin-geïnduceerde antistoffen de variant 
kunnen bestrijden. Wetenschappers en 
toezichthouders blijven controleren of het 
coronavirus in de loop van de tijd verandert en 
of de vaccins mensen kunnen beschermen 
tegen infectie met nieuwe varianten.

2021 staat in het teken van de 
grootschalige vaccinatiecampagne 
tegen het coronavirus. Allemaal hopen 
we zo snel mogelijk terug te keren 
naar het leven voor corona: gezellig 
op café of restaurant gaan, een 
concert bijwonen of simpelweg elkaar 
een dikke knuffel geven. Dankzij het 
vaccin tegen corona is er licht aan 
het einde van de tunnel. Als minimum 
zeventig procent van de bevolking 
zich laat inenten, kan corona niet meer 
ongecontroleerd om zich heen grijpen. 
Vorige maand ontving elke Herkenaar 
een brief van de huisartsen van Herk-
de-Stad waarin zij jou vertelden dat 
ze zich zelf zeker laten vaccineren en 
waarom het zo belangrijk is dat ook 
jij dat doet. Misschien zit je nog met 
bezorgdheden omtrent het vaccin? 
Hier volgen de antwoorden op de 
meest gestelde vragen. 

Is er een vaccin dat beschermt tegen 
COVID-19?

Dankzij Pfizer-BioNTech, Moderna en 
AstraZeneca zijn er momenteel drie 
vaccins goedgekeurd door de Europese 
Commissie. Je hebt van deze vaccins twee 
dosissen nodig, met drie tot vier weken 
interval. Vaccinatie is niet verplicht maar 
wel sterk aanbevolen! Het vaccin tegen 
COVID-19 is trouwens helemaal gratis.

De huisartsen 
van Herk-de-Stad

 laten zich 
vaccineren 

tegen COVID-19

u toch ook?
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Moet ik getest worden op COVID-19 
vooraleer ik het vaccin krijg?

Nee, je hoeft niet getest te worden op 
antistoffen voor de vaccinatie. Ook als je 
besmet bent zonder dat je het weet, kan 
het vaccin veilig toegediend worden.

Hoe weet ik waar en wanneer ik mij 
kan laten vaccineren?

Alle inwoners van Herk-de-Stad worden 
gevaccineerd in de Grenslandhallen in 
Hasselt waar voor onze zone een groot 
vaccinatiecentrum ingericht wordt. Dat 
gebeurt in een bepaalde volgorde. Na de 
inwoners van de woonzorgcentra kwamen 
onder meer de zorgverleners aan de beurt. 
In een latere fase worden de 65-plussers, 
mensen met onderliggende ziekten en 
mensen met risicoberoepen aan de beurt. 
Daarna is het aan de rest van de bevolking 
vanaf 18 jaar. Kinderen worden niet 
gevaccineerd. Je krijgt, als het zo ver is, 
een persoonlijke uitnodiging via sms, brief 
of mail om je te laten vaccineren. Daarbij 
krijg je de optie om te bevestigen, te 
weigeren, of de afspraak te verplaatsen. 

Wanneer moet ik me niet laten 
vaccineren?

Mensen met ernstige allergische reacties 
op een eerdere vaccinatie bespreken dit 
best met hun huisarts. De weinige gegevens 
die vandaag beschikbaar zijn tonen geen 
veiligheidsproblemen aan voor vaccinatie tijdens 
de zwangerschap, maar er is nog onvoldoende 
bewijs om een COVID-19-vaccin ook echt 
aan te raden tijdens een zwangerschap. Als je 
zwanger bent, is het dus niet aanbevolen om 
je te laten vaccineren, tenzij je arts oordeelt dat 

in jouw situatie de voordelen opwegen 
tegen de mogelijke risico’s. Vrouwen 
die zich laten vaccineren raden we af 
om zwanger te worden binnen de twee 
maanden na de tweede dosis van het 
vaccin. Als je ontdekt dat je zwanger bent 
nadat je gestart bent met de vaccinatie, 
krijgt de zwangerschap voorrang en krijg 
je de tweede dosis pas na het beëindigen 
van de zwangerschap. Ook borstvoeding 
krijgt voorrang en vaccinatie tegen 
COVID-19 wordt uitgesteld tot na de 
stopzetting van borstvoeding, tenzij je arts 
oordeelt dat in jouw situatie de voordelen 
opwegen tegen de mogelijke risico’s.

Ik ben gevaccineerd. Kan ik nog 
besmet raken met COVID-19?

Het duurt 10 tot 14 dagen na de eerste 
vaccinatie vooraleer je lichaam antistoffen 
ontwikkelt en de bescherming goed 
begint te werken. Als je dus in die periode 
blootgesteld wordt aan het virus, is je 
afweer nog niet voldoende gestimuleerd 
door het vaccin en kan je nog besmet 
raken. De kans is dus klein, maar het 
kan gebeuren dat je zelfs na vaccinatie 
toch nog COVID-19-positief wordt.  Net 
zoals andere vaccins biedt het COVID-
19-vaccin geen 100% bescherming, ook 
niet na 2 dosissen. De Pfizer-BioNTech 
en Moderna vaccins bieden na volledige 
vaccinatie 94 à 95% bescherming.
Mag alles weer zodra ik gevaccineerd 
ben?
Zodra er een voldoende hoge 
vaccinatiegraad onder de 
risicogroepen bereikt wordt en de 
druk op het gezondheidszorgsysteem 
vermindert, worden er bepaalde 
wijzigingen doorgevoerd aan de 
veiligheidsmaatregelen. Tot zolang moet 
je de coronamaatregelen blijven volgen, 
zowel voor je eigen veiligheid als die van 
de anderen. 
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Hoeveel mensen moeten zich laten vaccineren om 
groepsimmuniteit te halen? 
`
Bij een vaccin-doeltreffendheid van 90% moet minstens 70% 
van de Belgen zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te 
bereiken. Eenvoudig uitgelegd betekent ‘groepsimmuniteit’ dat 
een voldoende grote groep mensen weerstand opbouwt tegen 
een virus. Zo krijgt het virus het een pak lastiger om zich verder te 
verspreiden. Elke persoon met immuniteit werpt als het ware een 
dam op tegen het virus.

Hoe lang blijf ik beschermd tegen COVID-19 met een 
vaccin?

Het virus tast tijdens de infectie een deel van ons afweersysteem 
aan. Daardoor komt de antistofvorming deels in het gedrang. We 
kunnen dus de situatie na virusinfectie niet zomaar vergelijken met 
de situatie na vaccinatie. We weten dat bescherming na infectie 
een paar maanden duurt en we verwachten dat dit na vaccinatie 
langer is. De opvolgstudies bij gevaccineerden zullen ons hier 
snel meer duidelijkheid geven. Momenteel weten we ook niet of 
herhalingsinentingen nodig zullen zijn. 

Ga ik moeten aantonen dat ik gevaccineerd ben om terug 
deel te nemen aan het maatschappelijk leven?

Momenteel zijn er geen afspraken rond de noodzaak om een 
vaccinatiebewijs te hebben om bepaalde activiteiten uit te voeren, 
zoals reizen.

Het vaccinatiecentrum op de 
Grenslandhallensite in Hasselt is 
operationeel. Iedereen ouder dan 18 jaar uit 
Alken, Diepenbeek, Herk-De-Stad, Hasselt en 
Zonhoven kunnen er de komende maanden 
terecht Een hele operatie die heel wat 
helpende handen vergt.
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In december is België gestart met de 
vaccinatie tegen het coronavirus. Alle 
inwoners van Herk-de-Stad, Zonhoven, 
Hasselt, Diepenbeek en Alken krijgen 
hun coronavaccin in Hasselt. Op de 
Grenslandhallensite is het grootste 
vaccinatiecentrum van Limburg gelegen. Voor 
inwoners die niet op eigen kracht in Hasselt 
geraken, wordt een oplossing gezocht.

De Grenslandhallensite is vlot bereikbaar met het 
openbaar vervoer, er is voldoende parkeerplaats. 
Probeer dus zoveel mogelijk op eigen kracht 
naar de Grenslandhallensite te rijden. Er is een 
kiss & ride-zone voorzien waar minder mobiele 
mensen afgezet kunnen worden, waarna een 
vrijwilliger hen zal opvangen. Daar zijn ook 
rolstoelen aanwezig. Het gemeentebestuur heeft 
het oplossen van vervoersproblemen voor haar 
inwoners tot de absolute prioriteit gemaakt. 
Geraak je niet op eigen kracht ter plaatse? Met 
vragen rond vervoer kan je terecht in het infolijn 
op het nummer 011 37 20 64.  

Een centraal gelegen vaccinatiecentrum biedt 
allerhande voordelen voor de burgers maar ook 
om de vaccins op een vlotte manier ter plaatse 
te krijgen. Bovendien kunnen we op deze locatie, 
zodra er meer vaccins beschikbaar zijn, sneller 
meer mensen helpen. 

Vaccinatiecentrum 
op Grenslandhallesite 

Wanneer kan jij je laten vaccineren?

De federale overheid legde een 
vaccinatiestrategie vast en bepaalde 
dat bewoners van de woonzorgcentra, 
zorgpersoneel, 65-plussers, … voorrang 
krijgen. Dit plan is evenwel onder het 
voorbehoud dat de vaccins worden 
aangeleverd zoals nu voorzien.
Als het zover is, krijg je via sms, brief of mail 
een uitnodiging om je te laten vaccineren. 
Daarbij heb je de optie om te bevestigen, 
te weigeren of de afspraak te verplaatsen. 
Met al je vragen rond je uitnodiging en 
eventuele problemen zoals vervoer kan je 
terecht op 011 37 20 64.

Hoe verloopt de vaccinatie?

In elk vaccinatiecentrum zijn er meerdere 
vaccinatielijnen. In elke vaccinatielijn wordt 

één type vaccin toegediend, goed voor 20 à 
25 inentingen per uur. Een vaccinatielijn kan 
je vergelijken met een lopende band. Je komt 
binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker 
checkt je identiteitsgegevens en brengt 
je naar de registratie. Daar geeft een 
verpleegkundige je info over het vaccin en 
overlopen jullie je medische voorgeschiedenis 
en gezondheidstoestand. Je krijgt er ook 
een afspraak voor de tweede inenting. 
Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar 
een verpleegkundige je vaccineert. Na de 
vaccinatie moet je een kwartiertje rusten in de 
wachtruimte onder toezicht van een arts.  

Vragen?
Zit je nog met vragen over de vaccinatie? Op www.laatjevaccineren.be vind je alle info over 
de vaccinatiestrategie en waarom het belangrijk is om je te laten vaccineren.

Infolijn`
Vaccinatiecentrum

 Hasselt 011 37 20 64



Prikbord

Gratis inzameling van matrassen 
op recyclagepark
Sinds kort geldt een terugnameplicht voor matrassen. Bij aankoop van 
een nieuwe matras betaal je een recupelbijdrage voor de verwerking 
van je oude matras. Hierdoor kan je je matras gratis afvoeren in het 
recyclagepark of achterlaten in de winkel. Ze komen wel nog bij het 
grofvuil terecht.  Ten laatste vanaf juli worden matrassen in aparte 
containers ingezameld en worden ze ontmanteld en gedeeltelijk 
gerecycleerd. Bij de ingangszuil van het recyclagepark moet je op de 
knop ‘afhalen/aankoop’ duwen. De parkwachter zet het op de fractie 
‘matrassen’. Zo wordt alles geregistreerd en krijgt Limburg.net na 
enkele weken zicht op de hoeveelheid die afgeleverd wordt. Tot 1 juli 
worden de matrassen afgevoerd via de grofvuilcontainer. Later worden 
aparte inzamelcontainers geplaatst zodat de matrassen droog bewaard 
kunnen worden om te recycleren. 

Bordeaux huisvuilzakken 
geldig tot eind 2021
De oude bordeaux zak blijft nog geldig tot eind dit jaar. Vorig jaar 
werd in de plaats de grijze huisvuilzak uit gerecycleerd materiaal 
ingevoerd.

Enkele maanden geleden werd beslist dat de afvalophaling in heel wat
Limburgse gemeenten er vanaf 2022 anders zal uitzien. Dankzij het
nieuwe Optimo systeem kunnen vanaf volgend jaar alle afvalzakken
in één vrachtwagen aan huis worden opgehaald. De oude bordeaux
huisvuilzak was niet geschikt voor deze manier van ophaling. Daarom
werd bij de invoering van de nieuwe grijze zak al meteen gekozen
voor een sluitingssysteem dat wel geschikt is. Ook de andere soorten
afvalzakken voor tuinafval en pmd zullen worden aangepast aan deze
nieuwe ophaling.

Uitdoofscenario voor de bordeaux huisvuilzak

De oude bordeaux huisvuilzak is sinds vorig jaar niet meer te koop
in de winkel. Heel wat mensen beschikten echter wel over een voorraad
bordeaux zakken dankzij hun goede sorteergedrag. De geldigheid van
de bordeaux huisvuilzakken is nu vastgelegd op 31 december 2021.
Op dat moment is niet alleen de definitieve omschakeling naar de
grijze huisvuilzak maar ook naar de nieuwe pmd- en tuinafvalzakken
voorzien. Iedereen heeft dus nog tot het einde van het jaar de kans om
zijn bestaande afvalzakken op te gebruiken. Op dit moment is er dan
ook geen inruilmogelijkheid voorzien. Wel kan er in 2021 aan het onthaal 
in het gemeentehuis nog een rol bordeaux huisvuilzakken omgeruild 
worden tegen 12,50 LimbU-punten.

Telex gemeente- en OCMW-raad

Hier lees je een selectie uit de raadsbeslissingen van 
januari en februari

Gemeenteraadsleden

Jessie Schrijvers (Open Vld) en Martine Van Cauteren (Open 
Vld) namen ontslag uit de gemeenteraad. Karel Lavigne en 
Merja Stiers zijn hun opvolgers.

Padelterreinen

Vzw Sporta Padel legt twee bijkomende padelterreinen aan op 
de tennisvelden van vzw Sporta TC. De gemeenteraad stelt 
zich hiervoor borg. 

Subsidiereglement hemelwaterputten met 
pompinstallatie om het hemelwater te hergebruiken bij 
een bestaande particuliere woning.

De gemeenteraad keurde het subsidiereglement 
hemelwaterputten met pompinstallatie om het hemelwater 
te hergebruiken bij een bestaande particuliere woning goed. 
Met dit reglement wil het bestuur de bevolking stimuleren 
om hemelwaterputten te plaatsen bij woningen met een 
bouwvergunning afgeleverd voor 7 september 1999 om zo de 
verdrogingsproblematiek tegen te gaan. Er geldt een maximum 
subsidiebedrag van 250 euro per woning voor het plaatsen van 
een hemelwaterput. De premie kan slechts éénmalig toegekend 
worden per adres. Meer info krijg je op www.herk-de-stad.be/
hemelwaterput.

Steun voor Herkse 
verenigingen
Vooral sportclubs, jeugdverenigingen en parochiezalen 
blijken na een rondvraag getroffen door de coronacrisis. 
Vooral verenigingen met een eigen infrastructuur bleken 
daarbij extra kwetsbaar.  Een aantal kosten zoals water, 
gas, elektriciteit … zijn blijven doorlopen, maar hier staan 
geen huurinkomsten tegenover. Voor een sportclub 
is een kantine daarnaast een belangrijke bron van 
inkomsten die wegvalt. De cultuurverenigingen zien hun 
werking wel stilvallen, maar hebben meestal geen grote 
financiële verliezen. 
Herk-de-Stad ontving van de Vlaamse overheid net 
geen 150.000 euro. Hiervan werd afgerond 100.000 
euro verdeeld over de verschillende clubs, verenigingen 
en zalen.  Er werd in overleg met de verantwoordelijke 
adviesraad voor iedere sector een aparte regeling 
uitgewerkt.  Verder werd er 4.500 euro besteed aan de 
inrichting van een tijdelijk skatepark in de zomer. Een 
ingreep die door de jeugd zeer werd gewaardeerd. Er is 
tot slot een bedrag van 37.410 euro voorbehouden voor 
de organisatie van één of meerdere evenementen met 
de bedoeling hiermee verenigingen/clubs zich opnieuw 
op de kaart te laten zetten.
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Nieuwe 
openingsuren 
recyclagepark
Sinds begin dit jaar gelden er nieuwe 
openingsuren voor het recyclagepark. 
Op maandag blijft het park gesloten. Van 
dinsdag tot en met zaterdag is het park 
open van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. 

In de zomer gelden er andere openingsuren. 
Deze uren gaan in op de dinsdag na het weekend 
waarin omgeschakeld wordt naar de zomertijd. 
Dit jaar is dat op dinsdag 30 maart. Het park is 
dan op dinsdag van 9 tot 12.30 en van 13 tot 18 
uur open. Van dinsdag tot en met vrijdag kan je in 
het park terecht van 9 tot 12.30 en van 13 tot 17 
uur. Op zaterdag is het recyclagepark open van 9 
tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur.

Door de coronacrisis kan het druk zijn op 
het recyclagepark. Via www.limburg.net/
recyclagepark/recyclagepark-herk-de-stad kan 
je nagaan wat de (verkeers)drukte in het park is. 
Heb je vragen over de sorteerregels? 
Neem dan contact op met Limburg.net 
via 0800 90 720.

De meeste mensen gooien  koffiedik direct weg. Zonde! Want koffiedik 
in de tuin gebruiken heeft heel veel voordelen. Het is een low-budget 
plantengroeimiddel en houdt ongewenste bezoekers in je tuin op 
afstand. Dit zijn de voordelen van koffiedik in de tuin:

1. Er zijn veel plantjes dol op de bestanddelen in koffieprut. Strooi dus 
af en toe wat koffiedik over de aarde in je tuin en woel het wat in de 
grond. Bij planten in pot kun je dit beter niet doen, maar je Hortensia’s 
zullen een hapje koffiedrab op z’n tijd juist heerlijk vinden! 

2. Vreten slakken al je planten op? Dan kun je proberen ze te verjagen 
met…juist: Koffieprut! Je koffieresten zijn namelijk giftig voor de slak. 

3. Ook katten zijn niet zo dol op koffieprut. Heb je er last van dat de 
katten van de buren steeds in jouw tuin hun behoefte doen? Dan kan 
je ze op een natuurlijke manier verjagen met koffiedik. 

4. Geef je moestuin een vliegende start met wat koffiedik vermengd in 
de aarde. In de restanten van je koffie zitten namelijk de stoffen fosfor, 
kalium en stikstof. Deze bestanddelen zitten ook in kunstmest, die 
vaak wordt gebruikt voor de moestuin. Maar het grote voordeel van 
koffiedik in de tuin gebruiken is dat aan mest een vies luchtje hangt en 
aan je koffie niet!

5. Tot slot is een van de voordelen van koffieprut in je tuin dat het mieren 
verjaagt. Het beste is om een blokkade te maken rond de planten waar 
de mieren het liefst op zitten of rond de toegang van de mierennest. De 
mieren zullen dan snel een ander plekje zoeken om een huis te maken.

Ook kan je koffiedik binnenshuis gebruiken. Koffiedik verwijdert vet in de 
afvoerleidingen. Daarnaast is het, vermengd met een afwasmiddel een 
uitstekend scrubmiddel voor vuile handen. En kan je er ook je grillrooster 
van de barbecue mee schoonmaken. 

Tips rond afval, klimaat en milieu

De tip over koffiedik werd ingezonden door Martin Boussu. Hij ontvangt 
hiervoor het zakboek voor de klimaattuin. Heb jij ook een goede tip 
omtrent afval, klimaat en/of milieu die je graag wil delen met heel Herk-de-
Stad? Stuur je tip dan naar leefmilieu@herk-de-stad.be en misschien lees 
jij je tip binnenkort wel in de 3540.

Afvaltip: 
gebruik koffiedik 

in de tuin

11 \



Hondenpoep is strontvervelend!
Hondenpoep is een bron van ergernis. Niets vervelender dan een hoopje op je stoep 
te zien liggen of aan je schoen te voelen kleven. Maar hondenpoep is niet enkel 
vervelend en vies. Het kan ook een ernstig risico voor de gezondheid inhouden, 
omdat het wormen verspreidt die infecties kunnen veroorzaken. Vooral spelende 
kinderen in het park of in zandbakken kunnen besmet raken. De politiecodex is 
nochtans duidelijk: elke hondeneigenaar is verplicht om de hondenpoep van zijn 
hond onmiddellijk op te ruimen.

In België leven er ongeveer 1,2 miljoen honden die jaarlijks elk gemiddeld 80 kg 
hondenpoep produceren. Nochtans kan deze overlast vermeden worden. Een 
plastic zakje meenemen als je gaat wandelen met je hond en het hoopje opruimen, 
een kleine moeite toch? Dit geldt trouwens ook voor de hondenlosloopweide 
aan de Vezerlaan. Dergelijke zakjes, al dan niet verpakt in leuke etuitjes, 
zijn te verkrijgen in dierenspeciaalzaken, en sommige warenhuizen. 
Diverse webwinkels bieden ze ook te koop aan. Je dient dus 
het hoopje van je hond op te ruimen en te deponeren in een 
vuilbak van de gemeente, of beter nog, bij je eigen huisvuil. 
Zo zorg je mee voor een aangename en nette gemeente.

Politiecodex

De politiecodex laat toe GAS-boetes voor te schrijven 
indien niet kan worden aangetoond dat je tijdens de 
wandeling in het bezit bent van zo’n zakje. Deze GAS-
boete kan oplopen tot 350 euro. De politie spreekt 
wandelaars die met hun hond op stap zijn regelmatig 
aan en vraagt of ze een zakje bij zich hebben.

Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden, 
voert Herk-de-Stad net als alle Limburgse gemeenten een 
diervriendelijke zwerfkattenaanpak. Deze zwerfkattenaanpak 
is effectief maar is enkel sluitend als ook katteneigenaars hun 
verantwoordelijkheid nemen. Anders blijft het dweilen met de 
kraan open ... Laat daarom je huiskat steriliseren. Herk-de-
Stad geeft hiervoor momenteel kortingsbonnen weg.

Zwerfkatten: maak tijdig melding! 

Zie je een zwerfkat lopen, signaleer het meteen bij de dienst Leefmilieu. 
Snel reageren is de boodschap, want katten vermenigvuldigen zich zeer 
snel. Binnen de kortste keren heb je er een paar families bij.  

Wat gebeurt er met de gevangen katten?
De katten worden door de kattenvanger van de gemeente met 
een aangepaste vangkooi gevangen. Er worden geen zwerfkatten 
geëuthanaseerd tenzij op medisch advies van de dierenarts en in 
het belang van het dier. Het dierenasiel kan zelf beslissen om tamme 
zwerfkatten die via het project bij hen zijn terechtgekomen te herplaatsen. 
Zwerfkatten krijgen na sterilisatie/castratie een knip in het oor om visueel 
herkenbaar te zijn dat ze al behandeld zijn.  Na revalidatie worden de 
zwervers terug vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving.

De praktijk bewijst het, deze zwerfkattenaanpak  is effectief maar is enkel 
sluitend  wanneer ook katteneigenaars hun verantwoordelijkheid nemen.  
Anders blijft het dweilen met de kraan open…
De Valentijnsactie is daarom een extra stimulans naar katteneigenaars 
om tijdig over te gaan tot sterilisatie van hun huiskat of kittens. 

Valentijnsactie huiskatten: vraag een kortingsbon aan!
Tussen de vele zwerfkatten zitten helaas ook nakomelingen van gewone 
huiskatten. Een kattin kan tot drie nestjes per jaar op de wereld zetten. 
Deze nakomelingen kunnen zich voortplanten vanaf de leeftijd van vijf 
maanden.  De cijfers liegen er niet om: in 2020 kwamen in de Limburgse 
asielen alweer circa 4000 katten binnen!
Neem daarom als katteneigenaar je verantwoordelijkheid en laat je 
huiskat of kitten tijdig onvruchtbaar maken. Sinds april 2018 is het bij wet 
verplicht om elke kat geboren na 30 augustus 2014 te laten steriliseren 
of castreren en chippen en registreren. Sowieso geldt deze verplichting 
voor alle kittens vooraleer ze verkocht of (gratis) weggegeven worden.
Kittens kunnen als ze gezond zijn al vanaf acht weken gecastreerd 
worden. Dit is even veilig als castratie op latere leeftijd. Bovendien 
herstellen kittens veel sneller van de operatie. Het is niet nodig om 
een kat eerst een nestje te laten krijgen of eerst krols te laten worden. 
Integendeel, het risico op gezondheidsproblemen neemt daardoor toe. 
Sterilisatie en castratie zijn eenvoudige ingrepen met vele voordelen 
voor de kat zelf en voor de omgeving. Ongewenste kittens worden later 
zwerfkatten die ronddolen en als overlast ervaren worden. Een eenmalige 
ingreep bij kater of kattin bespaart honderden kittens een triestig lot.

Kortingsbonnen
Als extra stimulans geeft de gemeente kortingsbonnen weg van 15 
(kater) en 25 euro (kattin). Deze bonnen kunnen bij de dienst Leefmilieu 
aangevraagd worden. De kortingsbonnen zijn geldig tot 15 september 
2021 bij een dierenarts in Limburg.

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

Laat je kat steriliseren
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Lokale helden gezocht 
in Herk-de-Stad! 
Voor globale doelen…
In september 2021 wordt de zesde verjaardag van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties gevierd. Dit is een langetermijnagenda met zeventien 
doelstellingen die van onze aarde een meer duurzame plaats 
moeten maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable 
Development Goals (SDG’s) genoemd.

Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten 
viert Herk-de-Stad die verjaardag. Daarom wordt in september 
een bedrijf uit Herk-de-Stad dat bijdraagt aan een duurzame 
samenleving in de kijker gezet. Dat bedrijf wordt het lokale gezicht 
van de 17 mondiale doelstellingen. 

We zoeken lokale helden!
Is jouw bedrijf bezig met thema’s als armoede, gezondheid, welzijn, 
milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale 
samenwerking? Dan ben jij ongetwijfeld een duurzame held! Stel je 
voor 1 mei kandidaat via communicatie@herk-de-stad.be. 

Ondernemer, laat je 
informeren door de dienst 
Lokale Economie
De dienst Lokale Economie wil jou als ondernemer, handelaar 
en horeca-uitbater kunnen bereiken. De dienst Lokale Economie 
informeert lokale ondernemers, handelaars en horeca-uitbaters 
naar nieuwigheden, gewijzigde wetgeving, … en wil ook graag met 
jou in contact komen.
Dus, ontving je nog geen e-mailberichten of nieuwsbrieven van 
de dienst Lokale Economie, laat het hen weten via ondernemen@
herk-de-stad.be en je wordt opgenomen in het adressenbestand.

Op de vernieuwde gemeentelijke website is er voor de Herkse 
ondernemers een bedrijvengids voorzien waarin je je bedrijf 
kan voorstellen. Maak er gebruik van zodat mensen snel aan je 
contactgegevens komen.

85% van onze tijd…. zoveel zitten we met ons allen binnen! 
En zeker als we allemaal zoveel mogelijk in ons kot moeten 
blijven. 

Dan merken we ineens het enorme belang van een fijne, 
gezellige thuis maar vooral ook van een gezonde thuis! 
Een veilige haven, waar we zowel kunnen (thuis)werken als 
ontspannen.

Gelukkig zijn er deze simpele vuistregels om ons kot gezond 
te houden. Want niet alleen in tijden van corona, is ventileren 
en verluchten belangrijk om de kans op besmetting te 
verminderen. Maar door regelmatig je raam te openen vermijd 
je ook de opstapeling van andere vervuilende stoffen en ban 
je vocht en schimmel. 

De basis voor een gezond kot is zorgen voor een constante 
luchtdoorstroming in je huis: ventileren. Hoe je dat doet? 
Afhankelijk van je woning kan dat met een ventilatiesysteem, 
of gewoon met een raam. 

Heb ook aandacht voor vocht, dat in huis geproduceerd 
wordt bij bv. koken, douchen of de was drogen. Je kan dit 
simpel afvoeren door een raam te openen en zo de kan op 
vocht en schimmelproblemen de kop in te drukken.
Sta ook stil met stoffen die lucht in huis vervuilen. Beperk 
het gebruik van vervuilende stoffen in huis zoals gevaarlijke 
poetsproducten, sigarettenrook,… Zorg voor een open raam, 
of gebruik ze buiten.

Een laatste tip, maar dan ook één van levensbelang om 
het dodelijke CO te vermijden: laat je verwarmingstoestel 
regelmatig nakijken.
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Hou je van de natuur en wil je die natuurpracht mooier in beeld 
brengen? Maar ben je op dat vlak echt een groentje? Dan is de 
cursus natuurfotografie voor beginners, georganiseerd door  
Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer, iets voor jou. 
De cursus wordt vanaf dinsdag 27 april van 19 tot 22 uur op 
drie dinsdagen en een zaterdagvoormiddag georganiseerd 
in het Natuur- en Sportcentrum Schulensmeer. Je leert hoe 
je met de juiste beeldcompositie en een origineel standpunt 
een mooie foto kan maken. Elementaire technische 
begrippen zoals diafragma en sluitertijd worden uitgelegd en 
toegepast in close-up en landschapsfotografie.

Meer info en inschrijven via www.schulensmeer.be/natuur
Deelnameprijs: 35 euro (30 euro voor leden Natuurpunt)

Cursus: 
Natuurfotografie 
voor groentjes

HUP, DE 
FIETS OP
Het nieuwe fietsverhuurseizoen start op 15 maart 2021

Sinds vorig jaar is er aan het Schulensmeer een fietsverhuurpunt van Fietsparadijs 
Limburg. Ook in 2021 kan je er een fiets huren.
Reserveer je fiets online en haal hem af aan het Schulensmeer. Kies de fietsen 
die het best bij jouw gezelschap passen: een groene stadsfiets, kinderfiets of een 
e-bike. Dan ben je klaar voor een dag vol fietsplezier. 
Meer info en verhuur van fietsen via www.schulensmeer.be/toerisme. 
Of ter plaatse in het Natuur- en Sportcentrum Schulensmeer.

Prijzen
Groene stadsfiets: 10 euro

Groene stadsfiets met kinderzitje: 13 euro

Kinderfiets: 5 euro

E-bike: 25 euro

Indien je een fiets meerdere dagen huurt, krijg je een korting.
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VAN 14 TOT 16 UUR VOOR KINDEREN VAN 3 T.E.M. 12 JAAR

Coronaproof editie

de Bib
Jeugdboekenmaand
Sport
Start 2 run
Jeugd
Paaskampen

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.

WOENSDAG 21 APRIL 2021



Webinar: 

‘Het mysterie
van de nacht’ 
door Ruben 
Verboven
Zondag 25 april: om 14 uur

Op 24 en 25 april viert Erfgoeddag feest en mag 
het evenement twintig kaarsjes uitblazen. Een 
heel weekend lang draait alles om 'De Nacht', het 
centrale thema van deze feesteditie.
De nacht betovert en ontsluiert, spreekt tot de 
verbeelding en nodigt uit. 

Godfried Wendelen (1580-1667), één van de bekende namen in de Herkse geschiedenis, was 
vooral sterrenkundige en deed waarnemingen, opmetingen en berekeningen van de  omloop van de planeten. 
Wendelen wordt genoemd als één van de grondleggers van de moderne sterrenkunde. Hij zwierf jarenlang door Europa en stond in 
correspondentie met de grootste geleerden van zijn tijd: Constantijn Huygens, Descartes e.a. Zij noemden hem de grootste onder hen, hij die 
alle wetenschap bevatte. Als eerbetoon werd een walvlakte op de maankaart naar hem genoemd. In het park Olmenhof werd in de jaren 80 
naar aanleiding van de 400ste verjaardag van zijn geboorte het Wendelenmonument geplaatst. 

Het thema ‘Nacht’ is een ideaal aanknopingspunt voor de Wendelenstichting om de sterrenkunde in de kijker te zetten. 
Niemand beter dan Ruben Verboven, Astroranger in de Cosmodrome in Genk, kan ons inwijden in de geheimen van het heelal. 
We hebben allemaal wel eens vol verwondering naar de sterrenhemel gekeken en ons afgevraagd “Hoe is dit alles ontstaan?”. Ruben blikt 
daarom kort terug op de geschiedenis van ons heelal en neemt ons mee naar het prille begin. 

Daarna ontdek je wat je allemaal aan onze sterrenhemel kan zien. Zelfs vanuit je tuin kan je, zonder telescoop, planeten aan de hemel 
terugvinden. Hij blikt ook vooruit op de verschijnselen die de komende periode te zien zullen zijn zodat je optimaal voorbereid bent.
Wist je dat je soms de nacht ook overdag kan beleven?

Ruben sluit af met een wedstrijdvraag waarvan de antwoorden naar de bibliotheek mogen worden gemaild. Wie de vraag juist invult, kan 
een boekenpakket  geschonken door de Vereniging voor Sterrenkunde en een duoticket geschonken door de Cosmodrome winnen.
Deelname is gratis. Wie inschrijft via bibliotheek@herk-de-stad.be krijgt een link doorgemaild om deel te nemen. 

Erfgoedinventaris in een nieuw kleedje
Met de vernieuwing van de gemeentelijke website werd ook de Herkse Erfgoedinventaris in een nieuw kleedje gestopt. Hier vind je alles 
over de rijke Herkse geschiedenis, netjes verdeeld per deelgemeente in de categorieën gebouwen, monumenten, personen, plaatsen en 
verhalen/gebeurtenissen. Neem zeker eens een kijkje via de rechtstreekse link www.herk-de-stad.be/erfgoedinventaris.

Alle reacties, opmerkingen, aanvullingen zijn welkom.
Weet je zelf een interessant onderwerp dat je wil toevoegen op de Erfgoedinventaris, mail het dan zeker naar bibliotheek@herk-de-stad.be.

Organisatie: Wendelenstichting i.s.m. de Erfgoedraad
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☎ 013 55 39 01

@  bibliotheek@herk-de-stad.be

De Jeugdboekenmaand viert in 2021 haar vijftigste verjaardag en dat kunnen we als bibliotheek 
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Ben je tussen 3 en 15 jaar oud? Ga dan tijdens de 
Jeugdboekenmaand op blind date met een fantastisch jeugdboek. Wie weet is het wel liefde op het eerste 
gezicht! Leen tussen 1 en 31 maart in de bib een verrassingsboek uit en ontvang hierbij een ‘Lezen is een 
feest!’ – stickervel en feesthoed met prachtige figuurtjes van illustrator Leo Timmers. Deelnemers tussen 12 
en 15 jaar kunnen ook kiezen voor een leuke balpen van de bib.   
   
De bibliotheek bezorgt ook het derde leerjaar van de Herkse scholen een Jeugdboekenmaandspel, dit jaar 
te spelen in de klas zelf maar met veel boeken van de bibliotheek. 

BOEKENZOEKER.BE
Hier vind je leestips voor 0 tot 18 jaar. 

 Pluizer / Kinder- en jeugdboeken
‘Pluizer’ is al jaren synoniem van recensies van kinderboeken en 
jeugdboeken geschreven door bevlogen liefhebbers van jeugdliteratuur. 
Deze recensies zijn het resultaat van het lees- en schrijfwerk van meer dan 
veertig LINC-vrijwilligers, die hun passie voor boeken en (voor)lezen met 
jou willen delen. Zij zorgen ervoor dat je in de toekomst op de hoogte kan 
blijven van wat er op de markt verschijnt en van wat zij daarvan vinden. 
Neem dus regelmatig een kijkje op www.pluizer.be en laat je verrassen!

Pluizuit
Het Pluizuit-team bestaat uit lezers die ‘het papieren boek’ nog 
koesteren en die allen besmet zijn met hetzelfde virus: dat van de betere 
jeugdliteratuur.
Om dit (goedaardige) virus verder te verspreiden, recenseren zij graag en 
onafhankelijk een selectie van goede kinder- en jeugdboeken.
Op de Pluizuit website delen zij hun passie en hun recensies met vele, 
vele anderen.
Contact opnemen kan via de Pluizuit Facebookpagina.

Ben je jonger dan 18 jaar 
en ben je op zoek naar 
een goed boek? 
Wij helpen jou op weg. 
 

Daisy-luisterboeken 

Daisy-luisterboeken kan je 
snel, eenvoudig en gratis lezen 
via de Anderslezen-app. De 
Luisterpuntbibliotheek stelt 
namelijk meer dan 27.000 
Daisy-boeken online ter 
beschikking voor iedereen 
met een leesbeperking, 
zowel voor volwassenen als 
kinderen en jongeren. Op mijn.
luisterpuntbibliotheek.be kan 
je een gratis lidmaatschap 
aanmaken en je eigen online-
boekenplank samenstellen.
Download de Anderslezen-
app, log in met dezelfde 
gegevens als bij Mijn 
Luisterpunt en lees je boek via 
je smartphone of tablet. 

Ben je tussen 0 en 18 jaar 
oud, op zoek naar een boek 
en wil je weten of dit boek ook 
als Daisy-boek beschikbaar 
is? Surf dan naar de website 
van de Boekenzoeker. De 
Boekenzoeker geeft je 
boekentips die aangepast zijn 
aan jouw wensen zoals leeftijd, 
thema of dikte van het boek. Je 
vindt er een luisterfragment bij 
de boeken die bij Luisterpunt 
beschikbaar zijn.

Alle info vind je op www.
luisterpuntbibliotheek.be/nl/
daisy-online, ikhaatlezen.be en 
www.boekenzoeker.be. 

Leesclub Leesgezelle(n) bespreekt het boek 
‘Amsterdam’ van Ian McEwan 
Donderdag 22 april om 20 uur - De Markthallen 

De Leesclub bespreekt het boek ‘Amsterdam’ van Ian McEwan. Bij 
de crematie van een vriendin besluiten twee oude vrienden elkaar bij 
te staan bij het sterven indien zij zelf niet meer in staat zullen zijn om 
over hun einde te beslissen.

Afhankelijk van de corona-omstandigheden kan de bespreking 
vervangen worden door een leesclubwandeling in groepjes van 
maximum vier en een schriftelijke bespreking. 

Ook jouw suggestie is welkom
Is er een boek, stripverhaal, dvd of tijdschrift dat volgens jou absoluut thuishoort in de bibliotheekcollectie? 
Aarzel niet langer en geef je suggestie door. Op de bibliotheekwebsite vind je hiervoor een handig 
invulformulier. In de bibliotheek zijn er ook aankoopsuggestiestrookjes terug te vinden aan de zelfscanbalies.
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☎ 013 55 25 95 

@  sportdienst@herk-de-stad.be

Sport

Sportkampen 
paasvakantie
In de paasvakantie zijn er 
weer enkele leuke kampen 
voor kinderen. De dienst 
Sport organiseert een 
sportkamp voor kleuters en 
de kinderen van het lager 
onderwijs. De inschrijvingen 
liepen vlot. Kijk op www.
vrijetijdherkdestad.be om na 
te gaan voor welke kampen 
er nog plaats is. Dit geldt ook 
voor het Rangerkamp aan 
het Schulensmeer tijdens 
de tweede week van de 
paasvakantie. Ook hiervoor 
kan je inschrijven via www.
vrijetijdherkdestad.be. 

Inschrijven 
zomersportkampen
Op www.vrijetijdherkdestad.be 
vind je reeds het ruime aanbod 
van zomersportkampen (onder 
meer kleutersportkamp, 
sportavonturenkamp, 
inlineskatekamp, enz.) en de 
kampen aan het Schulensmeer. 
Ook is er vanaf dit jaar een 
nieuw zomersportkamp 
‘Sportsensation’, dit voor 
kinderen van tien tot zestien 
jaar, waarbij het lokale 
aanbod van onze en de 
buurgemeentes centraal 
staat, met o.m. afvaart 
van de Demer, snorkelen, 
klimmen, hoogteparcours 
en nog veel andere leuke 
activiteiten. Vanaf 15 april 
kan je je kind inschrijven.
Wees er tijdig bij! 

Jaime Fernandez (35) uit Berbroek behaalde op het Open Online Europees Karate Kampioenschap In 
zijn categorie rolstoelatleten 503 een gouden medaille. Het virtuele kampioenschap vond half december 
plaats. 206 personen uit zeven landen namen deel. Het EK was een organisatie van I-Karate Global een 
wereldorganisatie die zijn roots in België heeft. G-karate Vlaanderen is daar een onderdeel van. 
Meer info: info@i-k-f.net.

Jaime behaalt 
gouden medaille 

op EK
Foto is genomen voor de coronacrisis

Start 2 SKATE 
voor kinderen vanaf 6 jaar 
én volwassenen.

Sport inlassen in ons drukke leven? Dat 
kan perfect door samen of tegelijk met 
onze kinderen te sporten. Skaten is een 
leuke sportieve bezigheid voor jong en 
oud, dus ook ideaal voor gezinnen! In een 
gezellige sfeer leer je van nul af aan alle 
behendigheden zodat, je probleemloos 
en veilig op de weg kan skaten.
Gevorderden zijn eveneens welkom om 
enkele nieuwe skate-trucs uit te proberen.

Deelnameprijs: 32 euro.
Praktische info, lesdata, huur 
skatemateriaal, inschrijving en betaling 
via www.vrijetijdherkdestad.be.

Start 2 skate is een initiatief van de 
Sportdiensten Kanton Herk-de-Stad /
Halen / Lummen i.s.m. rollerclub 
Spin It en Sport Vlaanderen

Acht zondagen, vanaf zondag 18 april tot en met zondag 13 juni 
(geen les op zondag 23 mei), telkens van 13.30 tot 15 uur aan sportcentrum Herkules

SAVE THE DATE!
SMIKKELTOCHTEN 

samen fietsen en smikkelen….
t.v.v. Kom op tegen Kanker 

op zondag 20 juni.

De Smikkeltochten is een 
organisatie

van de dienst sport 
i.s.m. de sportraad 

en de 
Herkse wielertoeristenclubs 
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WOENSDAG 21 APRIL 2021
meer info:  www.vrijetijdherkdestad.be

Aanbod paasvakantie
Aanbod voor kleuters 4- 6 jaar
Kleuterpaleis  6 t.e.m. 9 april van 9 tot 12 uur. 
Prijs: 30 euro

Aanbod voor kinderen 6-11 jaar
Paaskamp 6 april t.e.m. 8 april van 13.30 tot 16.30 uur.  
Prijs: 15 euro
Paasfilm 9 april van 14 tot 16 uur. 
Prijs: 4 euro
Kinderpaleis 12 t.e.m. 16 april van 13.30 tot 16.30 uur. 
Prijs: 30 euro

Meer info en inschrijven kan via www.vrijetijdherkdestad.be

Paaseitjes zoeken voor kleuters 
in het Olmenhof
zaterdag 3 april van 11 tot 12 uur
Kom je mee paaseitjes zoeken? 
Elk kindje krijgt voldoende chocolade mee naar huis.
Bij regenweer verstopt de paashaas zijn paaseitjes 
in De Markthallen.
Gratis deelname voor kleuters tot 6 jaar.
Vooraf inschrijven via www.vrijetijdherkdestad.be

Herk-de-Stad krijgt een 
nieuw skatepark en jij 
krijgt inspraak!
www.herk-de-stad.be/nieuwskatepark

SAVE THE DATE!
SMIKKELTOCHTEN 

samen fietsen en smikkelen….
t.v.v. Kom op tegen Kanker 

op zondag 20 juni.

De Smikkeltochten is een 
organisatie

van de dienst sport 
i.s.m. de sportraad 

en de 
Herkse wielertoeristenclubs 

Leer je kind fietsen op twee wielen in slechts twee uur en dit 
op zaterdag 29 mei of zaterdag 5 juni, telkens van 14 tot 16 
uur, aan sportcentrum Herkules. 

Met behulp van nuttige tips van ervaren monitoren en actieve 
begeleiding van de ouders gedurende een sessie van twee uur 
kunnen kinderen vanaf drie tot zeven jaar die reeds vlot zijn met 
een loopfiets of een fiets met steunwieltjes na dit lesmoment fietsen 
op twee wielen!

Info en inschrijven (vanaf 1 maart) via www.vrijetijdherkdestad.be.
Org.: Sportdiensten Kanton Herk-de-Stad / Halen / Lummen Herk i.s.m. 
Sport Vlaanderen. 

Als de (corona)omstandigheden het toelaten, organiseert de dienst 
Sport vanaf dinsdag 30 maart in samenwerking met Viva en Sport 
Vlaanderen een nieuwe start2run–cursus. 
Wil je graag vijf of tien kilometer leren lopen aan één stuk? Neem 
dan deel aan de tienlessenreeks die vanaf dinsdag 30 maart op de 
(verlichte) Finse Piste in Donk start. Om 19.30 uur start de wekelijkse 
gezamenlijke training van vijf naar tien kilometer lopen en om 20 uur 
train je wekelijks samen om van nul tot vijf kilometer zonder pauzes te 
leren joggen. Na tien trainingsweken wordt de lessenreeks op dinsdag 
8 juni afgerond met een test, diploma-uitreiking en een receptie.

Leer vijf of tien kilometer 
joggen tijdens Start2run

Deelnameprijs: 20 euro, 
inclusief verzekering BA. 
Vooraf inschrijven is verplicht: Jacqueline 
Booten 013 44 27 91 of stuur een mailtje: 
noel.vandenrijt@telenet.be.
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door André Smeets.

Louis Vandersmissen, de eerste bewoner van 
Halbeek, was van 1872 tot 1884 burgemeester van 
Herk. Onder zijn burgemeesterschap werd er in Herk 
heel wat gerealiseerd, zoals onder meer de bouw van 
de school, het vredegerecht en het gemeentehuis. 
Louis Vandersmissen was rentenier door rijk geboren 
te worden en door … rijk te trouwen.

Vader Lambert Vandersmissen (1788-1848) en zijn vrouw Anna 
Christina Lebon (1792-1859), rentenierster, kopen in 1822 de 
boerderij van Halbeek. Lambert, 34 jaar op dat ogenblik, is in 
Hasselt een van de 23 jeneverstokers. De stokerij is er gevestigd 
op de hoek van de Demerstraat en Paardsdemerstraat. In 
1834 zal de stokerij openbaar verkocht worden. Wanneer hij de 
boerderij in Herk koopt zijn er al zeker twee van zijn vijf kinderen 
gestorven. Hij wil misschien de stad van tijd tot tijd ontvluchten 
om in Herk wat tot  rust te komen. Hij sterft in het jaar achtthien 
hondert, acht en veertigh, den twee en twintigsten Junius, ten 
seven uren nae middag .../... woonende op zyn vermaek huys 
genaemd halbeek in de sectie oppum onder dese gemeente, 
oud synde seven en vyftig jaeren1. Het overlijden wordt op de 
gemeente aangegeven door Joannis Hardy, pachter van (een 
gedeelte van) de hoeve. In een ander deel heeft Lambert eerder 
een brouwerij gemaakt “voor eigen gebruik”. 

Na zijn overlijden bouwen zijn weduwe en zijn overlevende 
kinderen (er zijn op dat ogenblik al zeker zes van zijn twaalf 
kinderen gestorven) het classicistisch herenhuis, gekend als 
het kasteel van Halbeek. Een eerste aantekening is te zien op 
de Kadastrale opmetingsschets van 18522. Het werd in 1859 
als Certifié exact door de eigenaars aangenomen. 

Rentenier
 
Op 17 september 1863  levert  l’architecte paysagiste,  
J. Creten fils, het plan van het park rond het kasteel aan. Jan 
Creten (1830-1910) uit Hasselt is een van de eerste Limburgse 
tuinarchitecten die o.a. de parken van Bokrijk, Sint-Truiden, 
Hasselt, Bree en het Hamel in Lummen heeft aangelegd. De 
aanvrager is Louis Vandersmissen. In een ander document is 
hij (ook) rentenier van beroep. In vorige eeuwen was rentenier 
zijn een beroep. Je kon dit worden door rijk geboren te worden 
of door … rijk te trouwen. Louis is rentenier door beide. Hij 
huwt op 16 november 1852 in Brussel met Hubertine Marie 
Celistine Hermans. Haar grootvader, Hubert Frans Hermans, 
rijk geworden door zwart goed3  te kopen, bezit bij zijn 
overlijden 1250 ha  grond, kastelen, boerderijen, het groot 
begijnhof van Sint-Truiden inbegrepen, wat meer is dan 2 x 
de oppervlakte van Donk. Twee generaties later erft ze nog 
de boerderijen Genoenhof en Houtem te Heel (Nederland) met 
ca 80 hectare grond. Misschien komt de erfenis te laat: van 
het oorspronkelijke plan van de Engelse tuin wordt niet veel 
verwezenlijkt. De aanplanting van bomen en struiken in het 
noordelijk gedeelte achter het kasteel dateert waarschijnlijk van 

Louis Vandersmissen
Bouwheer van Halbeek, 
burgemeester van Herk 

en… rentenier

een eerdere datum. De ruimte voor het kasteel, tot tegenwoordig 
de Diestsesteenweg, blijft weide. In het trouwboekje van Louis 
en Josephine worden vijf kinderen genoteerd5.  Bij de volkstelling 
van 1870 wonen er op het kasteel naast het echtpaar en hun vier 
kinderen nog een nicht en vier dienstmeiden. Vermelden we ook 
dat Louis een Personal Ausweis op 27 oktober 1915 uitgereikt 
krijgt van de Duitsers om in Hasselt … naar zijn woonst te reizen.
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door André Smeets. Burgemeester

 
In een tijd dat het stemrecht voorbehouden is voor Herkenaren die 
belastingen betalen, wordt Louis Vandersmissen van 1872 tot 1884 tot 
burgemeester in Herk gekozen. Herk zal er in 1884 helemaal anders 
uitzien dan twaalf jaar eerder. Niet in chronologische volgorde maar er 
wordt de huidige, nieuwe weg en brug over de Herk ter hoogte van de 
Herkermolen aangelegd. Op vraag van Alken wordt de straat van Herk 
doorgetrokken waardoor Schakkebroek ook gemakkelijker bereikbaar 
wordt. De weg naar Rummen en de Spekbrug worden verbeterd. 
Gestart wordt met de bouw van de school, het vredegerecht, het 
gemeentehuis en een waterpomp op de markt, van het klooster 
aan de Diestersteenweg. Het meest ingrijpende was misschien het 
afbreken van de stadspoort en het kerkhof rond de kerk. In de muur 
van het huidige oud kerkhof ziet men nog de ‘eerste steenlegging’ met 
zijn naam erop. Zelf rust hij onder een eenvoudig kruis Vandersmissen-
Thiery net voor de kerkhofkapel. 

Naast zijn burgemeesterschap vermeldt het bidprentje van Louis 
Vandersmissen (op zijn bidprentje als Van der Smissen geschreven) 
ook zijn activiteiten als oud provinciaal raadslid, bestuurder 
wateringen Schulensbroek, voorzitter van de kerkfabriek en lid van 
verschillende godsdienstige genootschappen. Louis overlijdt, bijna 
90 jaar oud, op 10 augustus 1916 op het kasteel van Halbeek. Het 
kasteel wordt verder bewoond door zijn kleinzoon Joseph Thiery en 
zijn familie.

Bewerking: André Smeets

Bronnen / met dank aan:  
Joanie Dehullu, Conservator Jenevermuseum Hasselt, 

Archief Kasteel Halbeek - Herk-de-Stad, 

Gemeenteraadsverslagen, overlijdens registers Herk-de-Stad, 
archief Jos Leemans 

Meer informatie vindt u in “Schoon Volk” en  “Historisch en 
etymologisch onderzoek naar de straat- een plaatsnamen in Herk-
de-Stad”, beide  uitgegeven door de Geschiedkundige Kring Herk-
de-Stad. Meer info: 0479 58 26 07

1 Lambert Vandersmissen wordt op 17/09/1788 
in Hasselt gedoopt, wanneer hij op 22/06/1848 
in Herk overlijdt is hij dus bijna 60 jaar. Passen en 
identiteitskaarten zijn er pas sinds de Duitse bezetter in 
WO I.  
 
2 Historische tuinen en parken Limburg, blz. 90 
 
3 Zwart goed is tijdens de Franse Revolutie verbeurd 
verklaard en openbaar verkocht kerkelijk bezit. De 
plaatselijke, godvrezende bevolking durft niet goed deze 
gronden en eigendommen te kopen en van de ene 
op de andere dag ontstaan er nieuwe rijken. Meestal 
wonen ze in een stad en verhuren ze hun gronden 
opnieuw aan dezelfde huurders. Niet zelden bouwen 
ze op hun nieuw goed een kasteeltje waar ze enkele 
weken per jaar verblijven. 
 
4 https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Hermans_
(Heel)

5 Het derde kind sterft in 1856, enkele maanden oud. In 
de overlijdensregisters van Herk staat nog een zesde, 
doodgeboren kind genoteerd. Om deze reden wordt 
het kind waarschijnlijk niet mee opgenomen in het 
trouwboekje.

uitgevoerd  
stuk park

Plan van het park rond het kasteel.
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NIEUW

Deelnemen aan een gemeentelijk sportevenement, je kind 
aan een jeugd- of sportkamp laten deelnemen, een boek 
of DVD ontlenen in de bibliotheek, een voorstelling in De 
Markthallen bijwonen… Met UiTPAS kan je volop genieten 
van je favoriete vrijetijdsactiviteit. Je spaart tegelijk  
ook punten die je kan inruilen voor leuke voordelen:  
een korting, een gratis ticket of een cadeautje.

Deelnemen aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten in Herk-
de-Stad en Lummen wordt dankzij de UiTPAS niet alleen 
leuker, maar ook voordeliger! Wie meer participeert, 
haalt dus meer voordeel uit zijn vrije tijd. En dat is ook de 
bedoeling: méér mensen méér laten beleven.

Te koop vanaf  1 april 2021

Voor wie?
Alle inwoners van Herk-de-Stad en Lummen kunnen een 
UiTPAS kopen. Een UiTPAS is persoonlijk en staat op 
naam. Je kan de kaart dus niet doorgeven aan iemand 
anders. Ieder gezinslid heeft een UiTPAS nodig om van de 
voordelen te kunnen genieten.

Hoeveel kost een UiTPAS?
 

Een UiTPAS kost eenmalig 5 euro  
en blijft onbeperkt geldig.

Waar koop je een UiTPAS?
 
Ga met je identiteitskaart (voor kinderen die geen kids ID hebben is 
het rijksregisternummer nodig) naar de balie van De Markthallen of 
sportcentrum Herkules. 

UiTPAS met kansentarief
 
Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming of als je 
in schuldbemiddeling bent, heb je recht op een UiTPAS 
aan kansentarief. Je betaalt maar één euro voor je pas. 
Die ziet er helemaal hetzelfde uit als een gewone UiTPAS. 
Het enige verschil is dat je automatisch 80% korting krijgt 
bij elke activiteit.  Een voorbeeld: voor een voorstelling in 
De Markthallen van 18 euro, betaal je met deze UiTPAS 
maar 3,60 euro. 

Voor de aankoop van een UiTPAS aan kansentarief kan je 
enkel op het OCMW terecht (Dokter Vanweddingenlaan 21). 
Breng je identiteitskaart en één van volgende attesten mee: 

• attest van verhoogde tegemoetkoming van het 
ziekenfonds

• attest van schuldbemiddeling, budgetbegeleiding  
of budgetbeheer

• attest van leefloon (het attest mag niet  
ouder zijn dan 3 maanden)

Als je recht hebt op een UiTPAS met  
kansentarief, heeft elk gezinslid dat op  
jouw adres gedomicilieerd is dat ook.

Altijd de UiTPAS op zak 
dankzij de gratis App:
 
De UiTPAS app is gratis in de App store of 
de Google Play Store. Koppel eenmalig je 
UiTPAS nummer aan de app en je kan meteen 
van start gaan! Je spaart punten door de 
QR-code op de tablet of affiche te scannen 
met je smartphone. Bekijk hoeveel punten je 
al spaarde en welke voordelen er zijn op de 
plaats waar je een punt spaarde.
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Om punten te ruilen:
 
Als je voldoende punten gespaard hebt, kan je ze omruilen 
voor interessante voordelen zoals kortingen op voorstellingen 
en kampen, een gratis zwembeurt in Lummen, een gratis 
drankje in De Markthallen of De Cirkel enzovoort. Je kan ook 
punten sparen en omruilen in andere UiTPAS -gemeentes. Alle 
omruilvoordelen van Herk-de-Stad vind je op www.herk-de-
stad.be/uitpas . 

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

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

Om punten te sparen:
 
Ga naar een UiTPAS-activiteit en hou je UiTPAS tegen 
de tablet om een punt te krijgen. In de bib kan je max. 1 
punt per week sparen. Is er geen UiTPAS-tablet of ben 
je de UiTPAS vergeten? De baliemedewerker zal het 
punt op jouw kaart zetten of je kan de QR-code van een 
affiche (of de tablet) scannen met je smartphone. 

Overzicht van alle vrijetijdsdiensten 
waar je punten kan sparen/omruilen:

de Bib Herk-de-Stad en Lummen

Sportcentrum Herkules in Herk-de-Stad en Dienst Sport 
Lummen (activiteiten in eigen beheer)-Zwembad Lummen

Dienst Jeugd Herk-de-Stad en Lummen

Dienstencentrum De Cirkel in Herk-de-Stad  
en ’t Klavertje in Lummen

De Markthallen in Herk-de-Stad  
en GCOC Oosterhof in Lummen

 
In de toekomst komen er steeds (externe) partners bij. Wil je 
als vrijetijdsorganisatie meedoen aan het UiTPAS verhaal? 
Neem dan contact op met uitpas@herk-de-stad.be. 

Meer info:  
uitpas@herk-de-stad.be 
www.herk-de-stad.be/uitpas  
of telefonisch
013 35 99 53 (De Markthallen),  
013 55 25 95 (dienst Sport),  
013 78 09 40 (OCMW)

Welkomstcadeaus 
 
Zin gekregen om een UiTPAS aan te kopen? We 
verwelkomen je met open armen én met enkele 
verrassingen! De aankoop van je pas verdien je 
meteen dubbel en dik terug, want op je kaart staat 
meteen een leuk pakket welkomstcadeau ‘s te 
gebruiken in Herk-de-Stad en/of Lummen:

De Markthallen: 5 euro korting op een  
voorstelling met logo UiTPAS

Dienst jeugd: 1 filmticket tijdens een 
schoolvakantie (incl. drankje en chips) in 
De Markthallen (kinderen van 6 tot 12 jaar)

Sportcentrum  Herkules: 1 sportles (in 
eigen beheer) vanaf september of 5 euro 
korting op een sportkamp in Herk-de-Stad 
(kinderen van 4 tot 16 jaar)

Dienstencentrum De Cirkel: een koffie of 
frisdrank (55+)

Bibliotheek: 1 balpen + een kleine attentie 
voor kinderen tussen 2,5 tot 12 jaar 

De welkomstcadeau ’s en 
omruilvoordelen in Lummen vind je op 
www.lummen.be/uitpas.

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

INFO
www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie 
of laatjevaccineren.be


