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

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

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

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

2de Schepen Toon Durwael (CD&V)
Cultuur | Sociale zaken | Waterlopen  
Toerisme en Burgerlijke stand & Bevolking

Kleine Hoolstraat 20 - 3540 Herk-de-Stad 
☎ 0472 44 70 77 @ toon.durwael@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak

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

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

4de Schepen Sofie De Waele (Vooruit)
Jeugd | Leefmilieu | Dierenwelzijn
Onderwijs | Internationale samenwerking 

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

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

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

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

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

Technische Dienst
Gemeentelijke Werkplaats
Industrieweg 1098
☎ 013 38 03 00
@ td@herk-de-stad.be

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

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

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

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

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

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

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

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

ONZE DIENSTEN 

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

Lay-out
Piet De Pessemier, dienst Communicatie

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

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

www.herk-de-stad.be

GEMEENTEBESTUUR

enkel open op afspraak

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

Voor het afhalen en kopen
van vuilniszakken is geen 

afspraak nodig.

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

Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad
☎ 0472 95 44 59 @ lore.michiels@herk-de-stad.be
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Werken Amandinaweg 
op schema
De werken in de bijna drie kilometer 
lange Amandinaweg in Schakkebroek 
schieten goed op. In een groot deel van 
de weg zijn de grachten aangelegd en 
is de straat geasfalteerd. De aannemer 
is volop bezig met de rioleringswerken. 
De werken zijn tegen het einde van 
het jaar klaar. Het project omvat 2300 
meter betonbuis, 90 geprefabriceerde 
betonputten, 1900 m² betonverharding, 
10.500 m² asfalt waarvan 4.800 m² 
okerkleurig en ongeveer 4500 meter 
kantstroken. Ook in de Keernestraat, 
waar net als in de Amandinaweg de 
riolering en het wegdek vernieuwd 
worden, zitten de werken op schema.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft 
eind 2021 een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar 
de aanwezigheid van PFAS op de site van de brandweerkazerne. 
De meetresultaten tonen aan dat er door het gebruik van PFAS-
houdende blusschuimen een duidelijke aanwijzing is op een 
ernstige verontreiniging met PFAS in de bodem. Daarom is er verder 
bodemonderzoek nodig.

Blootstelling aan PFAS heeft niet onmiddellijk gevolgen voor de 
gezondheid. Enkel langdurige blootstelling kan op termijn wel 
gevolgen hebben. In samenspraak met OVAM hebben we als 
stadsbestuur zo snel mogelijk alle inwoners binnen een straal 
van 500 meter van de kazerne op de hoogte gebracht van deze 
vervuiling. Voor hen is er immers een risico op herhaaldelijke 
blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit 
voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te vermijden.
U leest er meer over verder in deze 3540.

Met de komst van de lente is het gelukkig ook weer volop genieten 
in onze stad. Onze technische dienst maakt Herk-de-Stad helemaal 
klaar voor een prachtig voorjaar. Met de komst van lente worden 
er weer buitenevenementen georganiseerd. De bloemen- en 
plantenbeurs op zondag 3 april en de 3540-wandelingen op 
zondag 10 april zijn echte aanraders. Die evenementen lenen zich 
uitstekend om per fiets te bezoeken. Niets leuker dan vanop de 
fiets te ontdekken hoe mooi onze stad wel is. En als je dan toch de 
fiets (her)ontdekt hebt, dan kan je je tweewieler misschien ook eens 
gebruiken om naar het werk te gaan. Je tankt er veel energie mee, 
terwijl je spaart op brandstof en tegelijk werkt aan je conditie én het 
milieu. 

We wensen je intussen veel leesplezier met deze nieuwe editie van 
de 3540. Een editie met bijzonder veel aandacht voor jongeren. 
Zo lees je onder meer over Huize Sint-Vincentius voor kwetsbare 
meisjes, een gesprek met een Herkse vrijwilliger bij YAR Vlaanderen 
die mee hielp het leven van jongeren in moeilijkheden op het 
juiste spoor te krijgen en we kunnen je Kribbel Krabbel, een 
kinderkunstendag voor alle Herkse jongeren alleen maar warm 
aanbevelen.

Tenslotte vragen we je om eens op je smartphone te kijken of je de 
Herk-de-Stad-app al hebt gedownload. Onze stadsapp zit in een 
volledig nieuw kleedje en krijgt er alsmaar meer functionaliteiten bij. 
Zo kan je voortaan ook via de app heel gemakkelijk een afspraak 
met onze diensten maken. Bovendien ben je via onze stadsapp net 
zoals andere kanalen als onze facebookpagina dadelijk op de hoogte 
van alle nieuwtjes in Herk-de-Stad. 
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Mark Vanleeuw              Bart Gruyters         Bert Moyaers             
1ste schepen              voorzitter BCSD                      burgemeester

Sluitingsdagen
 
Stadhuis en OCMW
Maandag 18 april (Paasmaandag)
Bibliotheek
Zondag 17 april (Pasen)
Maandag 18 april (Paasmaandag)
Dienstencentrum De Cirkel
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
 



Herk in beeld Gedichtenwandeling

vangt in voormalig postgebouw kwetsbare meisjes op
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Herkenaar in de kijker

Huize Sint-Vincentius, dat jongeren en gezinnen die zich 
in een complexe leefsituatie bevinden begeleidt, heeft 
sinds september 2020 een afdeling in Herk-de-Stad. In het 
voormalige postkantoor aan de Dokter Vanweddingenlaan is 
leefgroep ‘Jonathan’, waarin een zestal adolescente meisjes 
opgevangen worden, gehuisvest. Zodra de coronamaatregelen 
het toelaten wordt er een opendeurdag voor de buurt 
georganiseerd. 

Huize Sint-Vincentius    
vangt in voormalig postgebouw kwetsbare meisjes op

Vzw Huize Sint-Vincentius uit Halen is een vzw werkzaam in de 
sector jeugdhulp. Deze organisatie begeleidt jongeren en gezinnen 
die zich in een complexe leefsituatie bevinden. “De focus van de 
hulpverlening ligt op het brede opvoedkundige kader ten aanzien 
van de kinderen in het gezin, maar we ondersteunen ook op andere 
levensdomeinen wanneer dit aangewezen is”, vertelt Fran Segaert, 
directeur van vzw Huize Sint-Vincentius. “In totaal begeleiden we 
189 kinderen en jongeren. Centraal staat telkens de begeleiding van 
het gezin en de context, bij voorkeur aan huis. We vangen hen soms 
ook op in ons dagcentrum, waar de kinderen na school huiswerk 
maken, kunnen deelnemen aan groepstraining of individuele 
begeleiding krijgen.”

Leefgroep
Wanneer de situatie in de thuiscontext te complex wordt, worden 
de kinderen opgevangen in een leefgroep. “Zij wonen dan met 
andere jongeren samen onder permanente begeleiding van 
opvoedkundig personeel, een beetje te vergelijken met een heel 
groot gezin”, vervolgt directeur Segaert. “Elke jongere krijgt een 
individueel begeleidingstraject op maat dat wordt afgestemd op het 
begeleidingstraject dat loopt in de thuissituatie. Daarnaast oefenen 
we in zelfstandigheid en volwassen worden door middel van onder 
meer kamertraining en zelfstandig wonen, crisisbegeleiding en 
alternatieve trajecten wanneer naar school gaan moeilijk is voor een 
jongere.”

Oud postgebouw

Vzw Huize Sint-Vincentius zet al sinds het begin van de jaren 
tachtig in op het inplanten van afdelingen in ‘gewone’ panden in 
een ‘gewone’ straat in een stad. “Zo laten we onze jongeren in een 
zo gewoon mogelijke context opgroeien, weg van de stempel van 
een instituut. Sinds september 2020 bestaat er ook een afdeling 

in Herk-de-Stad, afdeling Jonathan. Het voormalige postgebouw 
werd aangepast aan de noden van een leefgroep en biedt nu 
een aangenaam en gezellig kader voor een zestal adolescente 
meisjes. Deze meisjes leven samen in een leefgroep, steeds onder 
begeleiding van opvoedkundig personeel. Wanneer zij klaar zijn 
om te oefenen in zelfstandig leven, kan dit door studio’s met een 
eigen badkamer en keuken in het gebouw en zelfs een studio met 
eigen ingang maar wel in de nabijheid van de andere jongeren 
en begeleiding. Samen met andere professionele diensten en 
vrijwilligers wordt er keihard gewerkt in afdeling Jonathan.”

Vrijwilligers

Huize Sint-Vincentius vindt het belangrijk de buurt te betrekken bij 
wat er gebeurt in één van de afdelingen. “Normaal gezien wordt 
er een opendeurdag georganiseerd kort na de opstart van een 
nieuw initiatief”, zegt Fran Segaert.” Dit kon in 2020 niet doorgaan 
door de corona-pandemie. De situatie is nog niet gewijzigd, maar 
van zodra het mogelijk wordt, nodigen we de buurtbewoners van 
Herk-de-Stad zeker uit op een kennismakingsmoment. We zoeken 
trouwens altijd vrijwilligers voor onze werking. Een vrijwilliger kan 
op meerdere vlakken van betekenis zijn: door bijvoorbeeld af en 
toe vervoer naar een hobby, door jongeren te betrekken bij een 
eigen passie, bijvoorbeeld dieren verzorgen, door te helpen tijdens 
huiswerkmomenten, … Indien er lezers geïnteresseerd zijn en 
meer willen weten over de vrijwilligerswerking, mogen zij contact 
opnemen met de vzw via de website www.huizesintvincentius.be.”
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Dossier uitgelicht

Samen maken we  
de mobiliteitsswitch

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle 
openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, 
maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je 
op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende 
vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen 
of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken 
(en later ook betalen) kan via de app, de website of het 
callcenter van de Hoppincentrale.  

Op naar de mobiliteitsswitch 
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s 
en de lokale besturen verder aan de realisatie van deze nieuwe 
mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale wordt verder uitgerold, er 
verschijnen Hoppinpunten in het straatbeeld, het nieuwe net 
van De Lijn wordt op punt gezet en het flexvervoer wordt getest 
in een aantal regio’s. 

Efficiënter, duurzamer en 
flexibeler openbaar vervoer  

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, 
duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram en 
bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zet De 
Lijn snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen 
waar er minder vraag is naar openbaar vervoer wordt ingezet 
op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een 
deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.  

 maakt 
combimobiliteit eenvoudig  

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.  
Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert 
om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je 
eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.  

/ 6



Samen maken we  
de mobiliteitsswitch

Hoe pakt De Lijn Vlaanderen dit aan in jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld 
in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Limburg bestaat uit 42 gemeenten die samen met de 
provincie Limburg en de Vlaamse overheid aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie werken 
voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:
• Snellere en frequentere verbindingen op drukke lijnen. Op de belangrijkste 

knooppunten kan je gebruik maken van een deelfiets om de laatste kilometer(s) af te 
leggen.

• Flexvervoer (Hoppinbus) op locaties waar er weinig verplaatsingen zijn. Ook een 
aanbod van deelfietsen zorgt daar voor een alternatief.

• Het aanmoedigen om te kiezen voor je eigen fiets.

Het slim combineren van trein, bus 
en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?

Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar. 

Lijnkaart tien ritten met gemeentekorting
Alle reizigers die binnen de gemeentegrenzen van Herk-de-Stad de bus nemen, betalen 1 euro per rit met een rittenkaart derde-betaler. De enige 
voorwaarde is dat de op- en afstaphaltes van de verplaatsing binnen de gemeentegrenzen van Herk-de-Stad liggen. Stap je op of af buiten 
Herk-de-Stad, dan geldt dit voordeeltarief niet. Voor die ritten dien je over een ander vervoerbewijs, zoals bijvoorbeeld een normale Lijnkaart, te 
beschikken.
Voor een tienrittenkaart betaal je 10 euro in plaats van 16 euro (normale tarief). Het bestuur van Herk-de-Stad betaalt het verschil.
De gemeentekaart van De Lijn is alleen te koop in de voorverkooppunten aan het onthaal in het stadhuis en in het dienstencentrum De Cirkel. 
Een afspraak is niet nodig. 7 \



Prikbord

Ken je 
‘My E-Box’ al?
Via My e-box heb je toegang 
tot een groeiend aantal 
overheidsdocumenten. 
Zo heb je al je documenten bij 
de hand, waar en wanneer je 
maar wil, in een goed beveiligde 
omgeving. De dienstverlening 

van overheden kan zo efficiënter georganiseerd en gedigitaliseerd 
worden. De papierwinkel verkleint (goed voor het milieu) en jij kan 
je overheidsdocumenten raadplegen waar en wanneer je wil, op 
één centrale plek. Denk aan attesten, verkeersboetes, … Ook de 
documenten die je aanvraagt via het digitaal loket van Herk-de-Stad 
komen in ‘my e-box’ terecht. De toegang tot my e-box verloopt via 
het CSAM-platform. Dat wil zeggen via eID, (met een kaartlezer), 
token of de itsme-app. Op deze manier ben je zeker van een veilige 
verbinding waar enkel jij aan kan!

Meer info: https://myebox.be/nl

Sociaal tarief voor elektriciteit? 
Dan krijg je 80 euro
Door de hoge energieprijzen in 2021 hebben huishoudens met een 
laag inkomen nood aan financiële steun. Daarom krijgen burgers 
die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal tarief voor 
elektriciteit een eenmalig forfait van 80 euro. Daarnaast wordt het 
tijdelijke recht op het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming verlengd tot en met 31 maart 2022. Meer 
informatie krijg je op www.herk-de-stad.be/sociaaltariefelektriciteit.

Hier lees je een selectie uit de raadsbeslissingen van januari.

Nieuw gemeenteraadslid
Erwin Vanwetswinkel (Open Vld) legde de eed af als nieuw 
gemeenteraadslid. Hij vervangt Karel Lavigne (Open Vld) die ontslag 
nam.

Bijzonder Comité Sociale Dienst
Er zijn drie nieuwe leden in het Bijzonder Comité Sociale 
Dienst (BCSD). Het BCSD behandelt individuele dossiers van 
maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. 
De drie nieuwe leden zijn Ludo Vranken (Vooruit), Ward Willems 
(CD&V) en Heidi Wynants (N-VA). Zij nemen de plaats in van 
respectievelijk Ivan Boesmans, Lutgarde Claes en Kristof Claes.

Vergroening oude begraafplaatsen Donk en Schakkebroek
De gemeenteraad keurde het bestek voor de herinrichting, 
verfraaiing en vergroening van de oude begraafplaatsen van Donk 
en Schakkebroek goed. De grijze vlakte moet omgetoverd worden 
in een groen park met respect voor de overledenen. Er wordt een 
architect gezocht die hiervoor de plannen kan uittekenen. Er zal 
geen enkele opgraving gebeuren. Bepaalde grafstenen kunnen 
eventueel wel verwijderd of herschikt worden om bomen en planten 
te kunnen planten.

Opcentiemen
De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ook in 2022 
behouden op 756 eenheden. 

Onderhoud openbaar domein
De gemeenteraad keurde het bestek en de raming voor het 
onderhoud van plantsoenen 2022 goed. Het gaat om een bedrag 
van 39.000 euro, excl. btw. De werken omvatten onder meer het 
onderhoud van 10.000 meter lopende hagen en acht harkbeurten 
op een totale oppervlakte van 24.000 vierkante meter.

Telex gemeente- en OCMW-raad

Woonloket Wonen in 
West-Limburg
Heb je vragen over wonen? Voor informatie over energiebesparende 
maatregelen, premies en voor hulp bij het aanvragen van de 
premies kan je op afspraak terecht bij het Woonloket van Wonen 
in West-Limburg. Hier kan je ook problematische situaties op 
vlak van wonen melden. Dit kunnen onder meer problemen zijn 
inzake woningkwaliteit, leegstand en verwaarlozing van panden of 
vermoedens van discriminatie op de private huurmarkt. 

Bij meldingen van discriminatie op de private huurmarkt kan het 
woonloket een melding aanmaken bij Unia, de onafhankelijke 
openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen 
bevordert. Je kan discriminatie ook zelf melden aan Unia via het 
online meldingsformulier www.melding.unia.be

Voor meer informatie kan je terecht bij Wonen in West-Limburg: 
telefonisch via 013 38 03 16 of e-mail: info@woneninwestlimburg.be. In 
Herk-de-Stad is het Wooninfopunt elke dinsdag van 9 tot 12 uur open. 
Een afspraak maken doe je via www.herk-de-stad.be/afspraakmaken. 

Inwoners van Herk-de-Stad kunnen na afspraak ook terecht bij het 
woonloket van Halen of Lummen 

Lummen: woensdag van 9 tot 12 uur. Tel. 013 39 05 29
Halen: maandag van 14u tot 19 uur. Tel. 013 46 03 77
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Dagelijks halen de afvalophalers tonnen afval op. 
Heel wat mensen bieden het afval correct aan 
zodat de ophalers het afval veilig en efficiënt in de 
ophaalwagen kunnen deponeren. Helaas wordt afval 
vaak ook slordig of foutief aangeboden. Hierdoor 
wordt het werk voor de beladers onveilig en kan het 
minder snel en efficiënt uitgevoerd worden. Ook voor 
het recyclageproces is correct aanbieden van afval 
een must. Afval dat bijvoorbeeld aan de buitenkant 
van een zak wordt gebonden kan niet gerecycleerd 
worden en zo gaan er kostbare afvalstromen verloren.

Om ervoor te zorgen dat al het afval in de toekomst correct 
aangeboden wordt, zetten we de meest voorkomende 
fouten even op een rij. 

Te vroeg of te laat aanbieden

De ophaalrondes starten om 6 uur ’s ochtends. Plaats je 
afval de avond voordien buiten of voor 6 uur  ’s ochtends. 
Zo staat je afval altijd tijdig klaar. De ophalers komen niet 
altijd op hetzelfde tijdstip langs. Door het de avond voordien 
buiten te zetten, staat het steeds tijdig klaar om op te halen.

Te veel of te zwaar

Het aangeboden afval mag niet te zwaar zijn en/of te veel zijn: 
• Huisvuilzakken: grote huisvuilzakken max 10 kg, kleine 

huisvuilzakken max. 5kg. Er mogen max. acht kleine 
huisvuilzakken of max. vier grote huisvuilzakken per 
ophaling buiten gezet worden.

• Tuinafvalzakken: max. 15 kg per zak en max. acht 
tuinafvalzakken per ophaling

• Keukenafvalzakken: max. 10 kg per zak en max. acht 
keukenafvalzakken per ophaling

• Papier en karton max. 15 kg per pak en max. 1m³ per 
ophaling

• PMD-zakken: max. acht zakken per ophaling

Bied het afval correct aan

Maak de zak correct dicht. De afvalzak moet volledig 
dichtgebonden zijn met een voldoende grote handgreep 
(10 cm). De zak mag dus zeker niet dicht gekleefd worden 
met plakband, zonder handgreep of open blijven staan. 
Ook mag er niets aan de buitenzijde van de zak worden 
vastgemaakt. 
Bied je afvalzak niet aan in een ander recipiënt, bijvoorbeeld 
een bak of een ton.

Papier en karton moet je steeds aanbieden in een kartonnen 
doos (die goed afgesloten is zodat het papier en karton niet 
kan wegwaaien) of je kan het papier en karton samenbinden 
in bundels.

Wat als je het afval toch correct hebt 
aangeboden en het is niet opgehaald?

Het kan altijd gebeuren dat je het afval correct hebt 
aangeboden, maar dat er een fout is gebeurd bij de ophaler 
waardoor ze je afval toch niet hebben meegenomen.

Je moet dit binnen de twee werkdagen melden aan Limburg.
net. Dit kan via de website van Limburg.net (https://limburg.
net/meldingen) of door het telefonisch door te geven via 
0800 90 720 (gratis nummer). Na de melding onderzoekt 
Limburg.net waarom je afval niet is meegenomen. Als de 
ophaler in de fout is gegaan, wordt je afval alsnog opgehaald.

Afval 
correct aanbieden 
is een kleine moeite, 
maar een wereld 
van verschil voor de 
afvalophaler!

9 \
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De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 
heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten 
uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op de site 
van de brandweerkazerne van Herk-de-Stad aan de 
Industrieweg.  Op verschillende meetpunten zijn verhoogde 
PFAS-waarden vastgesteld in de bodem. Op basis van die 
metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid 
een aantal no regret-maatregelen te nemen in een gebied 
rond die site. No regret-maatregelen zijn maatregelen vanuit 
het voorzorgsprincipe die worden aanbevolen rond een 
medisch milieukundige problematiek waarover nog niet alle 
wetenschappelijke kennis aanwezig is. 

Analyses van bodem

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart 
te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In 
het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS 
gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de site van de 
brandweerkazerne van Herk-de-Stad.  

De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op 
een ernstige verontreiniging met PFAS in de bodem. Daarom is er 
verder bodemonderzoek nodig. 

Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM: “In dat onderzoek wordt 
de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan 
of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. 
De OVAM stelt de saneringsplichtige op de hoogte van zijn plicht 
tot de uitvoering van verdere bodemonderzoeken. Als er geen 
saneringsplichtige is, dan voert de OVAM het onderzoek zelf uit.” 

Blootstelling vermijden 

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de 
omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het 

Onderzoek naar PFAS op site 
brandweerkazerne Herk-de-Stad: 
extra voorzorgen nodig om blootstelling te vermijden

Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen 
om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. 
 
Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Als je wordt 
blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je 
gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan 
dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt 
geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden 
we aan om deze adviezen goed op te volgen”. 

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact 
op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe 
wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap 
de maatregelen aanpassen.

Het stadsbestuur is op de hoogte van de resultaten van dit 
verkennend bodemonderzoek en kan het volledige rapport 
inkijken. De mensen die wonen in een gebied van 500 meter rond 
de kazerne, ontvingen een brief in de bus met meer uitleg en 
de te nemen maatregelen zoals onder meer geen water drinken 
uit grondwaterputten of geen grondwater gebruiken voor de 
moestuin. Het gaat om (een deel van) de inwoners van de Blijkbaan, 
Doelstraat, Driespoortweg, Guldensporenlaan, Hasseltsesteenweg, 
Hasseltsestraat, Henri Knutsplein, Herkenrodestraat, Hofstraat, 
Hondsblokstraat, Industrieweg, Kiezelweg, Lazerijstraat, Markt, 
Molenstraat, Ridderstraat, Silverijserstraat, Sint-Maartensstraat, 
Steenweg, Stevoortweg, Veearts Strauvenlaan, Vezerlaan en 
Wendelenplein.

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS vind 
je op de centrale website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. 
Algemene vragen over PFAS kan je sturen naar pfas@
vlaanderen.be. Voor lokale informatie kan je terecht op 
www.herk-de-stad.be/pfas-vervuiling.



Onze Stadsapp 
Herk-de-Stad 

zit in een 
nieuw kleedje 

met extra 
mogelijkheden

Ruim 2.000 Herkenaren hebben 
intussen de stadsapp van Herk-
de-Stad op hun smartphone staan. 
‘Onze stadsapp Herk-de-Stad’ is 
een mobiel communicatiepatroon 
dat je connecteert met alles wat 
leeft en beweegt in onze stad. 
De stadsapp heeft sinds kort een 
nieuwe moderne en frisse lay-out, 
op basis van tegels en met een 
Swipe-Up menu onderaan het 
scherm. De mogelijkheden blijven 
ook uitbreiden. Zo kan je nu ook 
via de app een afspraak maken 
met onze diensten.

Nieuws
Je blijft altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Herk-
de-Stad. Je kan er zelfs voor kiezen om een pushberichtje te 
krijgen telkens je stad een nieuwsitem post. Naast nieuws vanuit 
de stadsdiensten, biedt de app je ook een overzicht van lokale 
persartikels.

Stel een vraag
Een vraag voor onze stadsdiensten? Via de ‘Stel een vraag’-functie 
kan je eenvoudig je vraag versturen. Onze diensten proberen je zo 
snel mogelijk verder te helpen. 

Online aanvragen
Documenten en attesten aanvragen kan eenvoudig via de knop 
online aanvragen. Selecteer het gewenste document en meld 
je aan. Na enkele tikken op je smartphone of tablet ontvang je 
automatisch de gevraagde documenten.

Meldingskaart
Een melding maken van een put in de weg? Zwerfvuil? Of 
andere vormen van overlast? Geef een korte beschrijving van 
het probleem, neem er een foto van en geef de locatie door. Alle 
info komt meteen bij de juiste dienst terecht, die jou verder op de 
hoogte houdt.

Je buurt in kaart
Via de functie ‘Je buurt in kaart’ maak je kennis met tal van 
zorgverstrekkers, verenigingen en handelaars in jouw buurt. Je vindt 
er niet alleen contactgegevens, openingsuren en informatie over 
hun producten en diensten, ook nieuws over promoties, acties en 
activiteiten die ze organiseren.

Wil jij met je zaak of vereniging ook een plaatsje in onze app? 
Registreer je dan gratis via https://dashboard.onzestadapp.be/
customers/signup. (kies Herk-de-Stad)

Evenementen
Benieuwd welke activiteiten en evenementen er in Herk-de-
Stad gepland staan? In een handig agendaoverzicht zie je in één 
oogopslag wat er allemaal te beleven valt. Je kan evenementen ook 
specifiek gaan opzoeken op datum of thema.

Afvalkalender
Wanneer wordt het afval op papier nu ook alweer opgehaald in je 
straat? Dankzij de afvalkalender hoef je nooit meer te twijfelen. Stel 
je straatnaam in en je krijgt automatisch te zien welk afval wekelijks 
opgehaald wordt. Je krijgt er zelfs een melding van, als je dat wenst.

Afsprakenmodule
Sinds kort kan je via de app ook rechtstreeks een afspraak maken 
met de stadsdiensten. Andere nieuwigheden zijn de koppeling met 
ITSME en ‘Mijn Burgerprofiel’ waardoor het heel eenvoudig wordt om 
je Covid Ticket tevoorschijn te halen.

Stadsapp downloaden
Je kan de stadsapp gratis downloaden in de App Store (Apple) en 
Google Play Store (Android) via de zoekterm 'Herk-de-Stad'.

Herk-de-Stad zet al een tijd sterk in op de 
verdere digitalisering van de dienstverlening. 
De stadsapp speelt hierin een belangrijke rol.
Met de app heb je alle mogelijke informatie 
over de stad altijd in je broekzak. 

11 \
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Sammy De Ridder 
uit Schulen begeleidde
 twee jongeren voor 
YAR Vlaanderen.
YAR Vlaanderen, een organisatie die jongeren tussen 15 en 21 jaar in 
moeilijkheden een kans biedt om hun leven weer op de sporen te krijgen, 
is op zoek naar vrijwillige coaches. Onder begeleiding van hun individuele 
coach werken de jongeren tijdens het natraject acht maanden vanuit hun 
leefomgeving aan de realisatie van hun drie doelen. Sammy De Ridder uit 
Schulen is één van de vrijwillige coaches bij YAR Vlaanderen.

YAR Vlaanderen is een organisatie die ambulante trainingsprogramma’s aanbiedt. 
YAR Vlaanderen biedt kwetsbare jongeren, die bijvoorbeeld een dossier bij de 
jeugdrechter hebben, een kans om hun leven weer op de rails te krijgen. Het 
coachingprogramma, waarin duidelijk gemaakt wordt dat de jongeren zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun keuzes en niemand anders, verloopt in drie fasen. 
Tijdens het voortraject worden jongeren geïnformeerd en maken ze zelf de keuze 
om al dan niet in te stappen. Daarna volgt een residentiële trainingsweek waarin 
ze gekoppeld worden aan een coach die hen acht maanden ondersteunt. In 
die periode spreken de jongere en coach wekelijks af en proberen ze samen de 
doelen te realiseren die de jongere vooropgesteld heeft. 

Pittige karakters

Sammy De Ridder uit Schulen begeleidde in het verleden als vrijwillige medewerker 
twee jongeren bij YAR Vlaanderen. “Het ging om een vijftien- en een zestienjarige 
met toch wel pittige karakters”, vertelt Sammy De Ridder. “Een van hen kwam uit 
een verontrustende opvoedingssituatie. De andere jongere had zaken zoals kleine 
diefstallen of geweldplegingen op zijn kerfstok. Als je hun achtergrond een beetje 
kent, heb je dadelijk meer begrip voor hun situatie en gedragspatronen. Gelukkig 
kon ik vrij snel hun vertrouwen winnen. Bij de ene jongere omwille van onze 
gemeenschappelijke interesse in gamen en sport. De andere jongere stond tijdens 
de residentiële trainingsweek neus aan neus met de trainer. Ik was op dat moment 
nog niet toegewezen als coach, maar ben toen toch rechtgestaan en schuwde de 
confrontatie met hem niet. Hijzelf en de andere jongeren waren verbaasd dat ik dat 
durfde. Toen hij later hoorde dat ik hem zou begeleiden, klikte  het vrij snel tussen 
ons. Dat kwam vooral door mijn tussenkomst op de trainingsweek. Hierdoor wist 
hij dat ik de confrontatie met hem niet zou schuwen en altijd rustig zou blijven 
Belangrijk voor beide jongeren was dat ik steeds voor hen bereikbaar was, dat 
ze met al hun vragen en verhalen bij me terecht konden. Vooral ook het feit dat ik 
nooit een oordeel over hen zou vellen, was een belangrijke factor in het opbouwen 
van een  vertrouwensrelatie met hen en in hun begeleiding.”

De doelstellingen die de jongeren willen bereiken zijn heel uiteenlopend. “Dat gaat 
van het aanpakken van hun middelengebruik tot een betere band opbouwen met 
hun vader of terug naar school gaan”, vertelt Sammy. “Met één van de jongeren heb 
ik nog steeds geregeld contact. Met de andere jongere is het contact ondertussen 
verwaterd. Enkele jaren geleden kwam hij terug in moeilijkheden. En wou hij enkel 
nog met zijn coach van destijds bij YAR spreken. Hij vertrouwde niemand anders. 
Dat toont toch aan dat ik toch iets voor deze jongere heb kunnen betekenen.”

Vrijwillige medewerkers

Het werken met vrijwillige medewerkers is een fundamentele keuze van YAR 
Vlaanderen en een belangrijke hoeksteen binnen de werking. “Voor de jongeren 
is het van belang dat ze zien dat er mensen zijn die zich onvoorwaardelijk voor 
hen inzetten en dat er volwassenen zijn die ze kunnen vertrouwen”, vertelt 
stafmedewerker organisatie & communicatie Sofie Mostien.

In maart start een nieuw programma YAR Coaching in Limburg. Bij YAR Wonen zijn 
er 4 opstartmomenten per jaar. YAR Vlaanderen is continu op zoek naar vrijwilligers 
om de jongeren te begeleiden. Beschik je over een goed inlevingsvermogen en 
ben je sociaal geëngageerd? Ontdek dan op www.yarvlaanderen.be hoe je als 
vrijwilliger een zinvolle bijdrage kan leveren.
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KRIBBEL 
KRABBEL
kinderkunstendagkinderkunstendag

zaterdag 5 maart 2022zaterdag 5 maart 2022
13 tot 18 uur 13 tot 18 uur 

gezinnen vanaf 0 tot 10 jaargezinnen vanaf 0 tot 10 jaar
GRATIS GRATIS (mits inschrijving)(mits inschrijving)

VRIJETIJDSAGENDA VAN HERK-DE-STAD

Jeugd
Kribbel Krabbel
Cultuur
Wim Opbrouck
De Cirkel
Smartphone
Sport
Sportkampen
de Bib
Jeugdboekenmaand

p.16

p.18

p.14

p.20

Alle evenementen
onder voorbehoud van de 

evolutie van de 
coronamaatregelen.

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

p.22
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☎ 013 35 99 50

@  demarkthallen@herk-de-stad.be

       www.demarkthallen.be

Coronaregels bij 
voorstellingen 
De geldende coronamaatregelen 
vind je op www.demarkthallen.be.

Wim 
Opbrouck  
Ik ben de walvis
Donderdag 10 maart

‘Ik Ben De Walvis’ is misschien wel de meest persoonlijke voorstelling die Wim Opbrouck tot nog 
toe maakte. Hij schreef zijn tekst vanuit het perspectief van de walvis. Hij spreekt zoals de walvis. 
Hij beweegt en ademt, hij zingt en danst, hij lacht en huilt zoals alleen walvissen dat kunnen. Hij ís 
de walvis. Hij herkent zich in de bultrug die om mysterieuze redenen aanspoelt op het strand.
Muzikanten en verteller ontmoeten elkaar in een theatraal concert dat de toeschouwer meeneemt 
naar de onpeilbare dieptes van de zeeën. 

Muziek/humor - grote zaal - zittend publiek
Tickets VVK: 18 euro - VVK met UiTPAS (welkomstvoordeel of 10 punten gespaard): 
13 euro -  UiTPAS met kansentarief: 3,60 euro Kassa: 20 euro - <18 j: 8 euro
Aanvang: 20.15 uur
i.s.m. Te Gek?!

Vrijdag 18 maart
Met Bobby Prins en 
Croner Alain Dolen
Muziek - grote zaal
zittend publiek/ongenummerd 
(met tafels & stoelen)
Tickets: VVK: 8 euro
Incl. taart en koffie!
UiTPAS met kansentarief: 1,60 euro
Tickets voor het najaar 
(7 oktober, 18 november, 
16 december 2022) zijn te koop 
vanaf 25 februari aan de balie.

Deuren om 13 uur
Aanvang om 14 uur

Seniorennamiddag met 
‘Danny Fabry & gasten’ Absolutely Floyd   

Pink Floyd tribute
Zaterdag 26 maart

De tienkoppige tributeband ‘Absolutely Floyd’ 
brengt in deze ‘trip down memory lane’ een 
voorstelling waaruit de diepgewortelde liefde voor 
de muziek van Pink Floyd spreekt. Grote hits als 
‘Echoes’, ‘Another Brick In The Wall’, ‘Money’ en 
‘Wish You Were Here’ ontbreken niet!

Muziek - grote zaal - zittend publiek 
Tickets: VVK: 17 euro - Kassa: 19 euro
Aanvang om 20.15 uur

Piet Kusters   
Mentalist
Donderdag 31 maart

Wat vond je van de verschijning van Piet Kusters 
bij Belgium’s Got Talent of Iedereen Beroemd? 
Met zijn charismatisch enthousiasme en humor 
neemt hij je mee in een verhaal vol gedachten 
lezen, beïnvloeden en voorspellen.

Familie - grote zaal - zittend publiek
Tickets VVK: 13 euro - VVK met UiTPAS 
(welkomstvoordeel of 10 punten gespaard): 
8 euro -  UiTPAS met kansentarief: 2,60 euro 
Kassa: 15 euro - <18 j: 8 euro 
Aanvang: 20.15 uur

Tickets via www.demarkthallen.be, via 013 35 99 50 of aan de balie tijdens de openingsuren.
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BLOEMEN- EN
PLANTENBEURS

zondag 3 april
marktplein Herk-de-Stad
van 10 tot 17 uur
gratis toegang

KOM LANGS 
EN MAAK 

KENNIS MET DE 
KORTE KETEN
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Lezing
Luc Van de Ven
Jeugdig ouder worden 
Maandag 21 maart

De ouderdom heeft jammer genoeg ook zijn mindere kanten: ziekte, het 
overlijden van de partner, onzekerheid en angst, depressieve klachten, 
moeilijk oplosbare familiale conflicten; sommigen worden getroffen door 
dementie en heel velen voelen zich ineens totaal nutteloos. Vaak hebben 
senioren troost nodig, vanuit de dichte omgeving, maar soms ook van een 
professionele hulpverlener.
Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, is zo’n professionele 
hulpverlener. Hij was en is nog steeds verbonden aan de Dienst 
Ouderenpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de 
KU Leuven. Hij begeleidde er ouderen met psychische problemen en hun 
families. Daarnaast gaf hij opleidingen aan professionele hulpverleners. 
En in dat alles is hij nog steeds deeltijds actief. Kortom, een typische 
gepensioneerde-met-volle-agenda.
Iedereen is welkom van 14.00 tot 16.30 uur. 

Vooraf inschrijven via marc.mellen@telenet.be. 
Deelname: 5 euro voor leden van OKRA of Davidsfonds, 8 euro 
voor niet-leden (incl. koffie en versnapering onder voorbehoud)

i.s.m. Academie Okra-Davidsfonds Herk-de-Stad

Winterland ‘76 is op zoek gegaan naar de verborgen parels en 
de vergeten diamanten in het rijke repertoire van de vier Beatles 
ná The Beatles en steekt daarnaast hun bekendere songs in een 
nieuw jasje.

Muziek - grote zaal - zittend publiek
VVK: 15 euro
Kassa: 17 euro
Aanvang om 20.15 uur
 

Winterland ’76 
The Beatles na The Beatles
Donderdag 3 maart

Van Peel is terug! Na tien bejubelde eindejaarsconferences, 
een sabbatjaar en een planetaire pandemie, duikt hij dit 
keer dieper de tijdsgeest in. Geen eindejaars- maar een 
meerderjaarsconference vol tragikosmische grappen over 
de staat van de planeet, de nieuwe generaties en het 
toenemende verzet tegen… euh... van alles! 

Humor - grote zaal - zittend publiek
VVK: 21 euro
Kassa: 23 euro
Aanvang om 20.15 uur
 

Michael Van Peel
Welcome to the rebellion!
Zaterdag 2 april

Begeleid door topmuzikanten nemen Bart Buls en David 
Piedfort u mee langs Knopflers sfeervolle grooves, rhythm & 
blues, feeërieke ballades, vele ongekende parels en grote Dire 
Straits hits! De “chicks for free” kunnen ze niet beloven, maar de 
“money” zal niet “for nothing” zijn!

Muziek - grote zaal - zittend publiek
VVK: 15 euro
Kassa: 17 euro
Aanvang om 20.15 uur

Cooking With Knopfler
Celebrating the music of 
Mark Knopfler & Dire Straits
Zaterdag 30 april



☎ 013 52 26 64 

@  decirkel@herk-de-stad.be
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Kookworkshop: 
Soep in je hoofd
Dinsdag 15 maart, 10 uur
Arenberghof, Schulen

Voor ‘Soep in je hoofd’ werden de 
voorbije maanden de klassieke recepten 
op grootmoeders wijze, geheime 
ingrediënten en bereidingswijzen uit 
recepten van de Herkenaren verzameld. 
Hieruit wordt voor de kookworkshop 
soep, hoofdgerecht en dessert gekozen. 
De oude recepten worden op een 
hedendaagse en gezonde manier bereid 
met aandacht voor het gebruik van lokale 
producten uit de korte keten. 
Vooraf inschrijven.

Kantklossen 
Vanaf maandag 7 maart, 
om 19 uur in De Cirkel

Wie durft te starten met 
kantklossen heeft een 
speciale en aangename 
hobby. De cursus bestaat 
uit vijftien lessen. Vooraf 
inschrijven.
Deelnameprijs: 60 euro. 

Bloemschikken
Dinsdag 12 april, 
van 13 tot 16 uur 
in De Cirkel

In aanloop naar Pasen wordt 
een bloemstuk gemaakt. 
Je kan het bloemstuk vooraf 
komen bekijken op foto. Een 
lijstje met benodigdheden 
is op het secretariaat te 
verkrijgen. 
Deelnameprijs: 10 euro. 
Vooraf inschrijven.

Maak je afspraak met de 
Digi-assistent
Vanaf maart kan je in de bibliotheek opnieuw 
bij de digi-assistent terecht. De digi-assistent is 
een persoon die je raad geeft bij het gebruik en/
of problemen met je smartphone of tablet. De 
digi-assistent werkt persoonlijk en op afspraak. 
Je brengt best je eigen toestel mee en hebt 
wachtwoorden bij de hand. 
Afspraken kunnen gemaakt worden via De Cirkel: 
decirkel@herk-de-stad.be of 013 52 26 64. 
Deelnameprijs: 10 euro (beurtenkaart vijf sessies, 
max 30 min. per sessie per persoon)
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Sport en 
gezondheid
Yoga
Iedere woensdag van 10.45 tot 
11.45 uur in Sportcentrum Herkules
Deelnameprijs: 30 euro voor een 
tienbeurtenkaart. 

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

Zumba voor senioren
Elke woensdag van 15 tot 16 uur 
Sportcentrum Herkules
Deelnameprijs: 30 euro voor een 
tienbeurtenkaart. 

Maandelijkse wandelingen

KuringenKuringen
Dinsdag 22 maart, vertrek om 13 
uur aan De Cirkel
Wandeling van 3 of 6 km 
in en rond Kuringen. 
Deelnameprijs: 4 euro, 
incl. koffie en gebak

LummenLummen
Dinsdag 19 april, vertrek om 13 uur 
aan De Cirkel
Wandeling van 3 of 6 km
in en rond Lummen. 
Deelnameprijs: 4 euro, 
incl. koffie en gebak

Maandelijkse fietstocht
Donderdag 21 april, vertrek 
om 13.30 uur aan De Cirkel
route Zelem/Linkhout, 
rit van ongeveer 25 km 
Deelnameprijs: 3 euro 
incl. koffie en koek

Infosessies smartphone Android 
beginners
Do. 10, 17, 24, 31 maart en 7 april, 
telkens van 17.30 tot 19.30 uur 
in De Cirkel

Met een smartphone combineer je tal 
van communicatiemogelijkheden en 
computerfuncties. E-mail, foto’s, the 
Cloud, back-up, … zijn slechts enkele 
thema’s die in deze lessenreeks aan 
bod komen.
Deelnameprijs: 25 euro (vijf lessen)

Smartphone uitbreiding: 
online veiligheid en privacy
Woe. 16 maart, van 17.30 tot 19.30 
uur in De Cirkel

Onze private gegevens beschermen 
op een veilige manier is een topic 
dat hoe langer hoe meer in de 
belangstelling staat. Wat is nepnieuws 
en wat is phishing? Je staat stil 
bij de veiligheidsaspecten van 
internet, e-mail en sociale media. 
Wat je er op zet blijft wel je eigen 
verantwoordelijkheid maar zo heb 
je toch een beter zicht op eventuele 
gevolgen van het publiceren bepaalde 
gegevens.
Deelnameprijs: 5 euro

Smartphone uitbreiding: It’s me
Di. 22 maart, van 17.30 tot 19.30 uur 
in De Cirkel

Heb je vaak problemen met jouw 
eID-lezer? De app Itsme vervangt de 
kaartlezer voor eens en voor altijd. 
Gebruik de app om handig en veilig aan 
te melden bij de overheid, bij banken en 
andere organisaties en instellingen. Je 
kan hiermee bijv. inloggen op websites 
zoals mypension, myminfin (tax-on-web), 
mijngezondheid (COVID-certificaat), Mijn 
Burgerprofiel,... Vergeet niet je smartphone, 
je identiteitskaart en bijhorende PIN-code 
mee te brengen naar de les zodat je Itsme 
kan installeren.
Deelnameprijs: 5 euro

Smartphone uitbreiding: 
communiceren met de overheid
Woe. 23 maart, van 17.30 tot 19.30 uur 
in De Cirkel.

Hoe kan ik gebruik maken van websites 
zoals mypension, myminfin (tax-on-web), 
mijngezondheid (COVID-certificaat), Mijn 
Burgerprofiel, e-box … en wat is Doccle of 
Zoomit? Een antwoord op deze vragen kom 
je tijdens deze les te weten. Vergeet niet je 
smartphone, je identiteitskaart en bijhorende 
PIN-code mee te brengen naar de les
Deelnameprijs: 5 euro

Praatcafé: 
Wat kunnen organisaties als 
Kom op tegen Kanker en andere 
zorgpartners in Limburg 
voor je betekenen?’
Vrijdag 22 april, 
van 13.30 tot 15.30 uur 
in Arenberghof, Schulen

Wanneer de diagnose kanker gesteld 
wordt, kan het een troost zijn om 
te weten dat je er niet alleen voor 
staat. Er zijn organisaties en diensten 
die jou en je naasten verder kunnen 
helpen met allerhande zaken. Simone 
Verbaken van Kom op tegen Kanker 
is regio-coördinator Zorg in Limburg. 
Zij vertelt wat Kom op tegen Kanker 
allemaal aanbiedt en waar je in 
Limburg overal terecht kunt voor 
psychosociale ondersteuning.



☎ 013 77 51 04

@  jeugd@herk-de-stad.be

KRIBBEL 
KRABBEL
kinderkunstendagkinderkunstendag

zaterdag 5 maart van 13 tot 18 uurzaterdag 5 maart van 13 tot 18 uur

Kribbel Krabbel is een gratis familiefestival dat creativiteit hoog in het 
vaandel draagt, waar fantasie hoogtij viert met kunstworkshops, een 
peuterspeeltuin en twee kleurrijke familievoorstellingen.

PeuterspeeltuinPeuterspeeltuin (baby’s  en peuters)                                                                                                                      

Zachte manden, blokken en kleurrijke kruipruimtes. Alle zintuigen worden 
geprikkeld en baby’s/peuters kunnen naar hartenlust rondkruipen.
Doorlopend open, inschrijven niet nodig.

Familievoorstelling ‘Geel’ door Mime Wave Familievoorstelling ‘Geel’ door Mime Wave (2-7 jaar)                                                                             

Een magische, muzikaal mimespel in een gele stad.
In Geel wordt het publiek meegenomen in een gele wereld waar alles, maar dan 
ook echt alles, geel is. Zelfs de bezoekers zitten op gele kussentjes. Geel is de 
kleur van de zon, van blijdschap. Met haar mimespel laat Anastasiia Liubchenko 
allerlei grappige gele bewoners tot leven komen. De originele livemuziek van Thijs 
Felperlaan en Yung-Tuan Ku verhoogt hierbij de magie.

‘Geel’ speelt om 15 en 17 uur voor telkens max. 60 personen.

 Inschrijven verplicht.

Familievoorstelling ‘Plock!’ door GrensgevalFamilievoorstelling ‘Plock!’ door Grensgeval (4-10 jaar)                                                                          

Plock! is beeldend circus-geluidstheater dat alle zintuigen prikkelt. Met 
brommende verfpotten, gekleurde geluiden, dansende verf en een acrobatische 
schilder.
Een voorstelling voor iedereen die wel eens buiten de lijntjes zou willen kleuren.
En jij, jij zit op veilige afstand in een veilig beschermingspak.

‘Plock’ speelt om 13.15 en 15.45 uur voor telkens max. 75 personen. 

Inschrijven verplicht. 

KunstworkshopsKunstworkshops (4 - 10 jaar)

Verdeeld over meerdere lokalen in De Markthallen kan je doorlopend zonder 
vooraf in te schrijven deelnemen aan kunstworkshops als action painting, zeefdruk 
(wit T-shirt meebrengen), raamschilderingen, reuze kleurplaat, postkaarten maken.

Meer informatie en inschrijven: www.herk-de-stad.be/kribbelkrabbel
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Activiteiten paasvakantie

Paaseitjes zoeken 
in het Olmenhof
zaterdag 16 april van 11 tot 12 uur 
voor kleuters tot 6 jaar.

Kom je mee paaseitjes zoeken? 
Elk kindje krijgt voldoende chocolade mee naar huis.
Vooraf inschrijven via www.vrijetijdherkdestad.be
Gratis deelname.

Week 1
van 4 t.e.m. 8 april

Kleuters (4-6 jaar) 
elke dag van 9.30 tot 12 uur.

4/4 knutseldag 
5/4 bakworkshop 
6/4 CREA dag 
7/4 Vogelkastjes pimpen 
8/4 kleuterfeest

Kinderen (6-12 jaar) 
elke dag van 13.30 tot 16.30 uur

4/4 spijkerschilderij maken 
5/4 bake off 
6/4 fidget workshop 
7/4 lasertag 
8/4 droomfabriek

Week 2
van 11 t.e.m. 13 april 
Disney driedaagse van 9 tot 16.30 uur
Je leeft je 3 dagen uit rond het thema DISNEY. 
Je leert een aantal Disney klassiekers zingen 
en danst de benen onder je lijf uit!
Een 3 daags kamp vol met dans en zang.

Uitstap Toverland  donderdag 14 april
Je gaat met de bus naar Toverland in Nederland. 
Per groepje van 4 kinderen is er één begeleider voorzien. 
Vertrek 8.15 en we zijn terug om 17.30 uur

Paasfilm Encanto  vrijdag 15 april
Cinema in De Markthallen van 14 tot 16uur.

Wie met de UiTPAS het welkomstvoordeel van 
gratis film nog niet heeft opgenomen, mag gratis binnen!

Inschrijven: www.vrijetijdherkdestad.be 

Buitenspeeldag in de deelgemeentes!
Woensdag 20 april 2022 van 14 tot 16 uur voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar.
Info en inschrijven: www.vrijetijdherkdestad.be

Opwarmings 
driedaagse 
Speelpleinwerking Kameleon

13 , 14 en 15 april
Meer info via spwkameleon@gmail.com 
of op www.spwkameleon.be.
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☎ 013 55 25 95 

@  sportdienst@herk-de-stad.be

Sport Sportkampen in de 
paasvakantie
Zoek je nog een activiteit voor je kleuter (drie tot 
zes jaar) of kind (zes tot twaalf jaar) tijdens de 
paasvakantie? 

Surf dan snel naar www.vrijetijdherkdestad.be. 
Misschien is er nog een plaatsje voor het omnisportkamp 
‘fun@sport’ tijdens de eerste week of kan je kleuter nog 
meedoen met de kleutersportdriedaagse tijdens de 
tweede week van de paasvakantie. 

Ook voor het Rangerkamp aan het Schulenskamp 
(voor kinderen van zeven tot negen jaar tijdens de 
tweede week van de paasvakantie) kan er 
ingeschreven worden via www.vrijetijdherkdestad.be.

Inschrijven 
zomersport-
kampen vanaf 
2 maart!
Op www.vrijetijdherkdestad.
be vind je intussen ook 
alle informatie over de 
zomersportkampen zoals 
het kleutersportkamp, 
het avonturenkamp of 
Sportsensation en de kampen 
aan het Schulensmeer. 
Inschrijven kan vanaf 
woensdag 2 maart.

KIJK! IK FIETS! 
Zaterdag 21 mei of zaterdag 22 juni, 
telkens van 14 tot 16 uur aan sportcentrum Herkules

Met behulp van nuttige tips van ervaren monitoren en actieve 
begeleiding van één volwassene per kind kunnen kinderen vanaf 
drie tot zeven jaar die reeds vlot zijn met een loopfiets of een fiets 
met steunwieltjes na één lesmoment fietsen op twee wielen! 

Prijs: 4 euro (verzekering, tussendoortje en drankje voor de 
kinderen inbegrepen)
Info en inschrijven (vanaf 2 maart) via www.vrijetijdherkdestad.be.

Organisatie van de Sportdiensten Kanton Herk-de-Stad/Halen/
Lummen i.s.m. Sport Vlaanderen

Herk Loopt! op zondag 24 april
Op zondag 24 april vindt de nieuwe editie van Herk Loopt plaats. De Markt is opnieuw het 
decor voor de start en aankoop voor deze Herkse loopwedstrijd. Op het programma onder 
meer een recreatieve kidsrun van 300 en 1000 meter ten voordele van Kom op tegen Kanker en 
een stratenloop van vijf en tien kilometer.

Info en inschrijvingen via 
www.herk-de-stad.be/herkloopt.

In samenwerking met 
Joggingclub Kannemie, de Sportraad en Go Dare/ 20



Initiatiereeksen voor 
jong en oud samen! 
Zoek je een leuke sportieve bezigheid voor je gezin, je vrienden of 
om te sporten met andere geïnteresseerden? Spreek met elkaar af 
en ga voor een Start2Run-cursus of schrijf in voor een Start2Skate 
of een Start2MTB-reeks! Samen sporten en je grenzen verleggen is 
immers zoveel makkelijker en plezanter… 

Start 2 Skate
Zes zondagen vanaf 15 mei,
 telkens van 10 tot 12 uur
 in sportcentrum Herkules

Tijdens deze plezante cursus leren 
beginnende skaters vanaf zes jaar alle 
behendigheden om veilig op de weg te 
skaten terwijl gevorderden extra skate-trucs 
krijgen om uit te proberen.

Prijs: 32 euro, inclusief verzekering BA
Info en inschrijvingen via www.
vrijetijdherkdestad.be

I.s.m. rollerclub Spin It en Sport Vlaanderen

Start2Run
Tienlessenreeks, elke dinsdag vanaf 
29 maart op de Finse Piste in Donk.
Startuur begeleide groepsles van 0 tot 
5 km: 19.45 uur, van 5 tot 10 km: 19 uur

Ga jij mee de uitdaging aan en leer in tien 
lessen vijf of tien kilometer aan één stuk lopen.

Prijs: 20 euro voor de tien lessen, inclusief 
verzekering BA 
Info en inschrijven via www.
vrijetijdherkdestad.be

i.s.m. Viva en Sport Vlaanderen

Start 2 MTB 1.0.
voor beginners jong en oud…

Vier zondagen vanaf zondag 24 april, 
telkens van 9 tot 12 uur aan ’t Vloot, 
Schulensmeer

Startlocatie: ’t Vloot Schulensmeer, 
Demerstraat 60 te Lummen.

Start 2 MTB 2.0.
voor gevorderden

Vier zondagen vanaf 22 mei, telkens 
van 9 tot 12 uur

Startlocatie: ’t Vloot Schulensmeer, 
Demerstraat 60 te Lummen.
Deelnameprijs: 35 euro per cursus, 
incl. verzekering

Een mountainbike en een helm huren kan aan 
40 euro per lessenreeks.
Info en inschrijven: www.vrijetijdherkdestad.be.

Start 2 MTB is een initiatief van de 
sportdiensten Kanton Herk-de-Stad/Halen/
Lummen i.s.m. Sport Vlaanderen

RAC-rit: Ride against Cancer
Zaterdag 19 maart, inschrijven van 8 tot 14 uur 
in de parochiezaal van Donk

Fietsen ten voordele van The Pink Amarylissen, een vzw die inzet 
voor de strijd tegen kanker. 
Je kan kiezen uit afstanden van veertig of zeventig kilometer. De rit gaat over een 
prachtige route dwars doorheen een vlak tot licht glooiend en kleurrijk landschap. Er is 
bevoorrading onderweg. 
Deelnameprijs: 3 euro VWB leden, 5 euro niet-leden (inclusief verzekering BA en 
medische kosten).
Meer info krijg je bij De Marathonfietsers via 0487 40 59 81 of wtc.de.marathonfietsers@
skynet.be.
I.s.m. WTC De Marathonfietsers Donk, The Pink Amarylissen en de Vlaamse 
Wielrijdersbond.

Samen fietsen en smikkelen t.v.v. Kom op tegen Kankerop zondag 19 juni
Meer info binnenkort op www.herk-de-stad.be/smikkeltochten

SAVE THE DATE!

In samenwerking met 
Joggingclub Kannemie, de Sportraad en Go Dare 21 \



☎ 013 55 39 01

@  bibliotheek@herk-de-stad.be

Leesclub 
Leesgezelle(n) 
donderdag 21 april, 
20 uur in De Markthallen  
Leesclub ‘De Leesgezelle(n)’ 
bespreekt het boek ‘Daar waar 
de rivierkreeften zingen’. 

Kya Clark is in haar eentje 
opgegroeid in een moeras, 
afgesloten van de bewoonde 
wereld. Om zichzelf te 
onderhouden ruilt ze vis en 
groenten uit haar moestuin voor 
andere levensmiddelen. Maar 
als ze in aanraking komt met 
twee jongemannen ontdekt ze 
dat er ook een andere wereld 
is. Wanneer een van hen 
dood wordt gevonden, valt de 
verdenking onmiddellijk op Kya.

Kwartiertje 
voorlezen
Op zondag 6 maart start 
het kwartiertje voorlezen op 
zondag terug. Van 11 tot 
11.15 uur zijn alle kinderen 
van vier tot zeven jaar welkom. 
En omdat het in maart 
jeugdboekenmaand is, doen er 
zeker helden en schurken mee 
in het verhaal. 

Helden en schurken zijn dit jaar de hoofdpersonages 
van de Jeugdboekenmaand in maart. 
Er zijn dappere en bange helden, superhelden en huis-tuin-keuken 
helden. Maar wat is een held zonder schurk, zonder vijand, zonder 
pestkop? In een goed verhaal heb je ze allebei nodig en voor 
een goed verhaal moet je natuurlijk in de bib zijn. De boeken 
van de bib zitten vol met helden en schurken. Help tijdens de 
Jeugdboekenmaand mee schurken vangen of ontdek nieuwe 
helden. Iedereen tussen drie en twaalf jaar kan deelnemen. 
Wie meedoet, ontvangt een ‘Helden & Schurken’- gadget. 
Kom je verkleed als jouw favoriete held of schurk, dan wacht 
er jou nog een extra verrassing. 

In de bib is men natuurlijk ook benieuwd naar wie jouw held is. 
Zet tijdens de Jeugdboekenmaand jouw held mee in de spotlights 
in de bib en maak kans op een boekenbon. 

Leesinspiratie
Op zoek naar een goed boek? 
Op herk-de-stad.bibliotheek.be vind je nu een 
pagina vol leesinspiratie die je hier zeker en vast 
bij kan helpen. Naast een selectie van recent 
bekroonde boeken en een verzameling websites 
boordevol boekentips, worden er ook acht literaire 
podcasts in de kijker gezet. 
De facebookgroep 'Iedereen Leest-Wat lees jij?' 
kreeg er ook een plekje.

© Mark Borgions & Kris Demey
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Steun het project PLAN21 Herk-de-Stad El Salvador
De Regionale Werkgroep (RW) voor PLAN International in Herk-de-Stad verzamelde de voorbije zestien jaar voor het 
project PLAN 21 HDS meer dan 100.000 euro . Het project brengt fondsen bijeen conform het PLAN ouderschap voor 
Plan kinderen en hun familie uit El Salvador. De initiatiefnemers doen nu in deze moeilijke coronatijd een oproep naar 
bijkomende steun van de Herkenaren.

“Het project PLAN 21 HDS startte in 2005 met de bedoeling de 
leden van de toenmalige kindergemeenteraad te laten nadenken 
over het feit dat in ontwikkelingslanden het onderwijs voor 
kinderen een voorrecht is van de rijken”, vertelt Laurens 
Appeltans, coördinator van PLAN21 Herk-de-Stad. 
“Omdat de kindergemeenteraad uit 21 leden 
bestond, wilden we jaarlijks 21 kinderen uit 
El Salvador ondersteunen. Hiervoor moet 
voor elk kind jaarlijks 300 euro worden 
verzameld, goed voor in totaal 6.300 
euro. Zestien jaar later slagen we daar 
nog steeds in. Een fantastisch resultaat, 
mede dankzij de samenwerking met het 
stadsbestuur. ”

85 PLAN ouders
Momenteel sponsoren in Herk-de-
Stad ongeveer 85 PLAN ouders 
maandelijks een persoonlijk PLAN 
kind. “Die 85 PLAN kinderen 
wonen in dertig verschillende 
ontwikkelingslanden”, vertelt 
Ivan Somers uit Schakkebroek, 
de coördinator van de Regionale 
Werkgroep van PLAN Limburg.“Vorig 
jaar heeft PLAN 21 HDS het jongste 
PLAN kind in zestien jaar ingeschreven. 
Het meisje is amper één jaar oud. 
Elk PLAN kind wordt trouwens 
automatisch uitgeschreven op 
de leeftijd van achttien en 
vervangen door een nieuw 
PLAN kind..”

Steun
Net zoals vele andere verenigingen heeft ook de Regionale 
Werkgroep (RW) door de coronacrisis een moeilijke periode 

achter de rug. “De voorbije twee jaar konden we 
onze jaarlijkse brunch en tombolaverkoop niet 

organiseren”, vertelt Laurens Appeltans. 
“De RW hoopt om op 11 december 2022 
de brunch opnieuw te kunnen aanbieden. 
We vragen nu in deze moeilijke jaren 
rechtstreeks hulp en steun aan de 
inwoners van Herk-de-Stad. Elke bijdrage 
is welkom zodat we samen onze 21 
PLAN kinderen op een duurzame manier 
kunnen blijven ondersteunen.”
Je kan de RW PLAN  rechtstreeks 
steunen door een bedrag naar keuze te 

storten op rekeningnummer BE02 7350 
3100 6440 op naam van PLAN21HDS 

met vermelding El Salvador. 
De RW kan geen fiscale 
attesten bezorgen.                                                                                                   
Toch een fiscaal attest nodig? 
Dat is mogelijk vanaf een 

bedrag van 40 euro per jaar.                                                                                                                                            

Meer informatie krijg je bij Laurens 
Appeltans via laurens.appeltans@gmail.

com of 0472 88 43 75. 
Alle info over PLAN 

International vind je op www.
planinternational.be/nl.
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door André Smeets. 

Vue de la Ville de Herck, 
ca. 1740, Remacle Le Loup (1694-1746), 
kopergravure op papier door André Smeets
Herk wordt voor de eerste keer in geschreven bronnen 
vermeld in 1107 als Harke, twee jaar later in 1109 als 
Herche. Het begin van onze bewoningskern werd 
waarschijnlijk gevormd door de kruising van wegen: 
enerzijds deze van de handelsweg Brugge-Keulen, 
anderzijds door de weg Tongeren-Stevoort-Tessenderlo.  
De eerste afbeelding van Herk die opduikt is een 
panorama van het centrum . In eerste instantie is het 
een houtdruk van amper 5 x 8 cm groot, gemaakt door 
Robert Peril (geboren in Luik, werkzaam in Antwerpen 
tussen 1522 – 1536). In 1986  wordt de ets ingekleurd 
gebruikt om een zijde van 50 Herkse Duiten te vullen. 
Met een watermolen op de Vezer, een stilstaand water, is 
de historische weergave misschien te betwisten. 
Het iconisch beeld dat we allen kennen komt uit een 
van de mooiste gedrukte werken uit de 18e eeuw: “Les 
délices du païs de Liège”, een uitgave rond 1744.

Bij het schrijven van dit artikel moest ik denken aan mijn jaren 
tachtig of negentig van vorige eeuw toen een man met een – 
dikwijls – grote auto aan de deur belde met een fotootje van je 
huis in zijn hand. De man was een vertegenwoordiger van een 
firma die enkele weken daarvoor een Cessna 172 of soortgelijk 
vliegtuigje waarvan het raampje open kon de lucht had in 
gestuurd en letterlijk straat per straat, van huis tot huis, twee 
foto’s maakte. Twee foto’s omdat het vliegtuig zo’n honderd km 
per uur vloog en een foto snel onscherp kon zijn. Na een dag 
van vijf uur vliegen hadden 500 potentiele klanten een foto van 
hun woonst. Indien de huizen netjes in een rij stonden lag het 
aantal dubbel zo hoog. En nu stond die man met de foto voor 
je deur. Je kon het fotootje kopen in verschillende formaten, al 
dan niet ingekaderd. 

Les Délices de …

Een vergelijkbare manier deed zich voor in de tweede helft van 
de 18e eeuw. “Les Délices de…” (lekkernij maar ook mooie 
plaatsen) waren een geliefd literair thema.  Oorlogen met 

Lodewijk XIV waren – tijdelijk – afgelopen en men wou de weemoed 
en de 18e eeuw  –eeuw van de verlichting en nieuwsgierigheid- 
een plaats geven. Iedereen die zichzelf respecteerde noemde zich 
geleerde in het een of het ander en discussies in de gegoede kringen 
over nieuwe wijsheden vierden hoogtij. Dit gebeurde ook in ons 
prinsbisdom Luik.
 
Misschien afgekeken in Keulen en Amsterdam vatte uitgever 
Everard Kints uit Luik het plan op om “Les Délices du Païs de Liege” 
uit te geven. Het moest een rijk geïllustreerd boek worden met 
wetenswaardigheden en historische feiten rond een stad, kasteel, 
abdij, klooster, grote boerderijen… niet in het Latijn, de gebruikelijke 
taal voor belangrijke publicaties, maar in de voertaal: het Frans. 

Everard Kints is een van de meest ondernemende boekdrukker-
uitgevers van zijn tijd. Hij woont in Luik. Meerdere belangrijke titels 
worden bij hem gedrukt. Hij heeft wat geld opzijgelegd en kan 
beginnen aan dit nieuw project dat hij met een voorintekening op de 
markt wil brengen. Iedere potentiële klant wordt vanaf begin 1736 
benaderd met een aanbevelingsbrief van de Prins-bisschop incluis. 
In de zomer van 1736 wordt de landschapsschilder Remacle 
Le Loup (8 april 1694 – 12 mei 1746) uit Spa op pad gestuurd 
om schetsen te maken. Voor de bezoekers van het kuuroord 
beschilderde hij tot dan toe souvenirdoosjes met landschapjes 
uit de omgeving. In eerste instantie maakt hij schetsen van de 
eigendommen van de voorintekenaars. Zij betalen twee pistolen 
(een pistool is een Spaanse gouden munt van 6,77 gram) als 
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door André Smeets. 

voorschot per schets, bij akkoord betalen ze nog eens twee 
pistolen waardoor één druk in het boek is afbetaald. Remacle 
heeft er zin in. Onderweg maakt hij links en rechts nog schetsen 
van eigendommen waarvan zijn opdrachtgever misschien later 
de eigenaar nog kan contacteren om in het boek te worden 
opgenomen. 

De intekening op het volledig boekwerk waarvan men op 
voorhand het aantal boeken en de kostprijs niet kende, moet 
succesvol zijn geweest. De oorspronkelijk in gedachten drie 
boekdelen werden er tussen 1738 en 1744 vijf gedrukt.

Na goedkeuring van de schetsen  werkt Remacle ze verder uit. 
Het overbrengen op de koperen plaat en het drukken wordt 
ondanks het onderschrift – R le Loup fecit. – in Augsburg door 
Joh. Aug. Corvinus of zijn omgeving gemaakt. Ofschoon nergens 
in het boekwerk vernoemd, wordt Pierre-Lambert de Saumery als 
auteur van de “Les Délices du Païs de Liége” aanzien. De schets 
of pentekening van Herk is 18,1 x 29,9 cm groot. De gekende 
ets is 14,4 x 23,4 cm, gedrukt op een papier ter grootte van het 
boek. Sommige exemplaren werden later nog ingekleurd. 

Ets Herk

Op de vraag of Herk in deze periode er uitzag zoals op de ets is 
weergeven is het antwoord ja. Is het fotografisch weergegeven dan 
is het antwoord neen. Voor hij deze schets maakte, was Remacle 
al enkele keren het dorp doorgelopen en kreeg hij de vraag van 
mensen om ook de gevel van hun huis te tekenen. Heeft hij torentjes 
of specifieke gebouwen toegevoegd waarvan hij wist dat ze er 
waren maar die hij vanuit zijn standpunt van schetsen niet zag. 
Wolken en vogels schetste  hij sowieso niet, maar werden later ‘vrij’ 
bij het krassen van de burijn in de koperen plaat mee opgenomen.
 Het panorama van Herk is genomen vanuit de huidige Sint-
Truidersteenweg naar de Markt toe. Opvallend is de lege vlek 
van het Sint-Amorshof net achter de Vezer richting kerk. Niet 

verwonderlijk: door de branden in de jaren 1669, 1679 en 1699  
was Herk grotendeel afgebrand. De ravages van 1781 gebeurden 
na het publiceren van dit boek1. Links van de kerk zien we een 
pleintje, de Markt. Rond de kerk is er een afsluiting, vermoedelijk 
de afbakening van het kerkhof. Niet te zien op de schets, op de 
gravure zien we links de Diestsepoort, rechts de Sint-Truidense 
of Oppemsepoort. De Hasseltse poort is op beide voorstellingen 
niet te zien. Het torentje halfweg de kerk is de Mariakapel die later 
werd afgebroken. Een rechtstreekse oversteek naar de huidige 
Sint-Truidersteenweg was er niet in die tijd, reden waarom de 
poort die uitgaf op de huidige Ridderstraat de Sint-Truidense poort 
werd genoemd.
Een ets van de steden zoals deze van Herk kost deze dagen 
ongeveer 250 euro. Voor de vijf delen moet men op 250.000 euro 
rekenen. 

Bronnen: 

• Luchtfotografe Moniek Mulder, www.luchtfotografie-snowwhite.nl
• Limburg, Els Hermans, Gedrukte Iconografie voor 1900, blz. 61
• Historische steden in Limburg, Jan Gerits, Gemeentekrediet, D/1989/0348/25,                      

ISBN 90-5066-058-4, blz. 135-149
• Met Le Loup op Reis, Limburg door een 18de eeuwse bril bekeken, Stedelijk Museum 

Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt, D/1993/2988/1, blz. 11-19, 65
• Archief André Smeets

1 www.herk-de-stad.be/over-herk-de-stad/erfgoedinventaris/herk-centrum/verhalengebeurtenissen/branden-herk
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PROFICIAT

Platina voor Joseph en Elza
Joseph Colson (92) en Elza Berden (92) vierden 
op 19 januari hun zeventigste huwelijksverjaardag. 
Samen hebben ze twaalf kinderen die op hun 
beurt al zorgden voor 22 kleinkinderen, twintig 
achterkleinkinderen en een 21ste is op komst in juli.

Sportraad huldigt sportkampioenen
De Sportraad bezorgde als blijk van waardering voor hun bijzondere 
prestaties tijdens de twee afgelopen moeilijke sportseizoenen alle 
sportkampioenen en vrijwilligers een fijne attentie. Enkele kampioenen 
die opvielen door hun uitzonderlijke verdienstelijke individuele prestatie 
ontvingen bovendien aan huis een persoonlijk aandenken. 
Het bestuur van wielertoeristenclub ‘Blijf Jong Schulen Heren’ kreeg 
voor het vijftigjarig bestaan van de club een trofee. Verder werden 
ook Gody Jacobs (Belgisch kampioen mountainbike), Sven Jaspers 
(meervoudig provinciaal kampioen zwemmen), Eva Jaspers (Belgisch 
kampioen atletiek) en Jaime Fernandez (goud G-karate) gehuldigd.

Eric en Miet publiceren boek
Proficiat aan Eric Vuurstaek en Miet Ooms met de publicatie van 
hun nieuwe boek. 

“Your Ladyship” is de titel van het boek van Eric Vuurstaek. 
Op een unieke, eigenzinnige wijze brengt de schrijver de strijd 
der machten in het Victoriaanse Engeland in beeld. Dit is zijn 
debuutroman waaraan hij vijf jaar heeft gewerkt. 

Miet Ooms is niet aan haar proefstuk. Van haar verscheen nu 
het boek ‘Tot in de puntjes… praktische leestekengids’. Met veel 
humor en zelfrelativering legt Miet haarfijn uit hoe je leestekens 
perfect naar je hand zet. De plezierige weetjes en anekdotes 
waarmee je iedereen, inclusief jezelf, versteld laat staan, krijg je er 
zomaar bij geserveerd.

Beide boeken zijn ook te koop in de bibliotheek. 
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Wachtlijsten apothekers Apotheek van wacht tussen 22 en 9 uur nodig? Verplicht te bellen naar  078 05 17 33 (1,5 euro/min.)

di, 1 mrt Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
wo, 2 mrt Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
do, 3 mrt Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
vr, 4 mrt Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
za, 5 mrt Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
zo, 6 mrt Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
ma, 7 mrt Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
di, 8 mrt Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
wo, 9 mrt Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do, 10 mrt Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
vr, 11 mrt Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
za, 12 mrt Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
zo, 13 mrt Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
ma, 14 mrt Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
di, 15 mrt Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
wo, 16 mrt Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
do, 17 mrt Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
vr, 18 mrt Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
za, 19 mrt Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
zo, 20 mrt Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
ma, 21 mrt Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
di, 22 mrt Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
wo, 23 mrt Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
do, 24 mrt Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
vr, 25 mrt Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
za, 26 mrt Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
zo, 27 mrt Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
ma, 28 mrt Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
di, 29 mrt Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
wo, 30 mrt Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
do, 31 mrt Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575

vr, 1 apr Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za, 2 apr Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
zo, 3 apr Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
ma, 4 apr Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
di, 5 apr Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
wo, 6 apr Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
do, 7 apr Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
vr, 8 apr Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
za, 9 apr Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
zo, 10 apr Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
ma, 11 apr Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
di, 12 apr Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
wo, 13 apr Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
do, 14 apr Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
vr, 15 apr Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
za, 16 apr Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
zo, 17 apr Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
ma, 18 apr Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
di, 19 apr Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
wo, 20 apr Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
do, 21 apr Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
vr, 22 apr Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
za, 23 apr Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
zo, 24 apr Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
ma, 25 apr Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
di, 26 apr Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
wo, 27 apr Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
do, 28 apr Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
vr, 29 apr Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za, 30 apr Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575

INSPIRATIEBROCHURE

op zondag 24 april 
én van maandag 25 tot 
vrijdag 29 april 2022

Meester, Meester! Juffrouw, juffrouw!
Onder het motto ‘Erfgoeddag maakt school!’ duikt Erfgoeddag in 
2022 in het rijke schoolleven en -verleden. 

Meester, Meester! Juffrouw, juffrouw!
Zondag 24 april, 13.30 uur in De Markthallen

Miet Ooms gaat in gesprek met oud-leerkrachten en directies uit het 
kleuter-, lager en secundair onderwijs van alle scholen in Groot Herk. 

Omdat het de bedoeling is om een beeld te krijgen van  hoe het vroeger 
op school verliep, komen volgende vragen zeker aan bod: Waarom werd 
je schoolmeester of juffrouw? Hoe ging men om met discipline en tucht? 
Werden er toen vakken gegeven die nu niet meer bestaan? Hoe was 
de collegialiteit onderling? Hoe was de verhouding tussen het katholiek 
onderwijs en het gemeenschapsonderwijs? Werd er huiswerk gegeven? 
Waren er schooltradities zoals de Romereis…Wat deden de scholen om 
geld in de kassa te krijgen? 

Misschien heb je een mooie en warme herinnering aan een bepaalde 
leerkracht? Laat weten aan wie en waarom via bibliotheek@herk-de-
stad.be en maak kans op een boekenbon.

 

 

Cafés in Groot Herk
De werkgroep cafés van de Erfgoedraad is een onderzoek gestart naar 
cafés in Groot Herk vroeger en nu. Er werden al een honderdtal cafés 
in kaart gebracht. Om het onderzoek te verrijken met beeldmateriaal 
is de Erfgoedraad op zoek naar foto’s van vroegere cafés, verhalen, 
anekdotes… Alles is welkom! Je kan je foto’s mailen naar bibliotheek@
herk-de-stad.be.

Heb je nog oude schoolfoto’s liggen? Mail ze door 
of kom ze laten scannen. Je doet er de leden van de 
Erfgoedraad een groot plezier mee.
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3540
wandeling

maak kennis met de zondag 10 april

Sportcentrum Herkules 
Ursulinenstraat 1 | 3540 Herk-de-Stad

van 13 tot 17 uur

Rolstoeltoegankelijke 
gezinswandeling van 
vier kilometer 
mogelijkheid tot kubben, 
boogschieten, ringwerpen en minigolf
volksspelen aan De Cirkel

>>
>>


