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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

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

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

De stadsdiensten en het 
OCMW  werken op afspraak

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

Voor het afhalen en kopen
van vuilniszakken is geen 

afspraak nodig.
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VOORWOORD

Half mei leggen kinderen van de Herkse basisscholen het ‘Grote 
Fietsexamen af. De kinderen worden tijdens dit examen door de 
Politie Limburg Regio Hoofdstad getest op hun fietsvaardigheden. 
Het Grote Fietsexamen vormt het sluitstuk van de lessen ‘Leren 
veilig en zelfstandig fietsen in het verkeer’. Door het behalen 
van hun Fietsbrevet bewijzen de kinderen klaar te zijn om straks 
helemaal alleen naar de ‘grote school’ te fietsen.

Het Grote Fietsexamen is één van de vele initiatieven waarmee 
het stadsbestuur aantoont dat verkeersveiligheid een belangrijk 
aandachtspunt is. Zowel kleine als grote initatieven dragen bij tot 
de verkeersveiligheid van onze inwoners. 

Bij de heraanleg van onze straten is het verbeteren van de 
veiligheid van in de eerste plaats de zwakke weggebruiker 
aandachtspunt nummer één. Zo worden er bij de werken in 
de Amandinaweg, de Keernestraat en de Rode Kruisstraat 
fietssuggestiestroken aangelegd. De gemeenteraad zette dan 
weer het licht op groen om de nodige investeringen te doen in 
de aanleg van fietspaden langs de Rummenweg van aan de 
Sint-Truidersteenweg tot aan de grens met Rummen in beide 
richtingen. De fietspaden zullen aansluiten op de fietspaden die 
momenteel in Rummen aangelegd worden.

Nu de lente volop bezig is, springen alsmaar meer kinderen op 
de fiets om naar school te gaan. Het is belangrijk dat zij op een 
veilige manier naar school kunnen fietsen. Daarom werd vorig jaar 
de Beckersvaart een fietsstraat. We herinneren automobilisten 
er graag nog eens aan dat zij de fietsers niet mogen voorbij 
steken en dat er maximaal dertig kilometer per uur mag gereden 
worden. Fietsers moeten er niet aan de kant gaan voor auto’s. Een 
fietsstraat is niet voor niets een straat waar de fietser de baas is.

Ook de motorrijders hebben hun stalen ros opnieuw van stal 
gehaald. Wees extra voorzichtig als je een motorrijder ziet 
passeren. Automobilisten en motorrijdes moeten ook weer aan 
mekaars aanwezigheid wennen in het verkeer. Enkel zo worden 
ongevallen vermeden.

Nog suggesties om de verkeersveiligheid in Herk-de-Stad te 
verbeteren? We horen ze graag via mobiliteit@herk-de-stad.be. 
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Mark Vanleeuw        Bart Gruyters           Bert Moyaers             
1ste schepen        voorzitter BCSD              burgemeester

Sluitingsdagen
 
Maandag 23 mei (kermismaandag)
Donderdag 26 mei (O.H.-Hemelvaart)
Vrijdag 27 mei (brugdag)

De bibliotheek is ook gesloten op zondag 1 mei 
(Dag van de Arbeid)
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Herk-de-Stad haalt gratis 
snoeihout op
Het stadsbestuur van Herk-de-Stad haalt 
voortaan in eigen beheer gratis snoeihout op, 
wel enkel op afspraak. Sinds de invoering van 
Optimo, het nieuwe systeem voor afvalophaling 
van Limburg.net, was de ophaling van snoeiafval 
betalend geworden. Het stadsbestuur van Herk-
de-Stad wil deze dienstverlening gratis terug 
aanbieden aan haar inwoners. Deze regeling 
vervangt tussen maart en oktober de regeling 
zoals voorgesteld in de afvalkalender van 
Limburg.net

Voortaan haalt de technische dienst van Herk-
de-Stad van maart tot en met oktober elke derde 
donderdag van de maand gratis het snoeihout op. 
Dat betekent in 2022 dat er ophalingen zijn op 21 
april, 19 mei, 16 juni, woensdag 20 juli (donderdag 
21 juli is Nationale Feestdag), 18 augustus, 15 
september en 20 oktober. Hiervoor moet wel vooraf 
gereserveerd worden via www.herk-de-stad.be/
snoeihout, telefonisch via 013 38 03 10 of aan de 
balie van het stadhuis en dit ten laatste de maandag 
voor de gewenste ophaaldatum.

Voorwaarden
• Het snoeihout moet aan de rand van de 

openbare weg gelegd worden voor 6 uur ’s 
morgens, op een plaats die bereikbaar is voor 
de ophaalwagen.

• Het snoeihout moet samengebonden worden 
in bundels met natuurtouw van maximum 25 
kilogram. Bundels die zijn samengebonden 
met niet-compostbeerbaar materiaal zoals 
plastic of ijzer worden niet aanvaard.

• Takken mogen maximaal 10 centimeter dik en 
180 centimeter lang zijn.

• Per inzamelbeurt mag maximaal maar 2 m³ 
worden aangeboden.



Herk in beeld Kribbel Krabbel - Bloemen- en plantenbeurs - 3540-Wandeling
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Herkenaar in de kijker

Eric Vuurstaek (57) uit Herk Centrum heeft met ‘Your Ladyship 
– Waanideeën zijn onuitvoerbaar’ zijn debuutroman uit. 
Centraal in het boek staat Gwendolyne Dunshire, een aan 
hoogmoedswaanzin lijdende vrouw uit 1892 die er alles aan 
doet om tot de adel te kunnen behoren. Voor Eric, die op zijn 
veertiende door een mislukte operatie een hersenletsel opliep, 
een buitengewone prestatie. “Ik ben veel verloren. Gelukkig 
heb ik mijn schrijverstalent nog”, vertelt Eric Vuurstaek.

Eric Vuurstaek     
brengt met ‘Your Ladyship’ 
debuutroman uit

Eric Vuurstaek, van origine een Maaslander, verhuisde vijftien jaar 
geleden voor de liefde naar Herk-de-Stad. Door een hersenletsel 
kan hij niet werken. “Ik onderging op mijn veertiende een 
beenoperatie”, vertelt Eric. “Die operatie ging mis. Ik kreeg een 
hartstilstand en moest gereanimeerd worden. Ik zat een hele tijd 
zonder zuurstof. Daardoor kamp ik sindsdien met problemen aan 
mijn gehoor, mijn zicht, mijn spraak en motoriek. Ik heb ook last van 
concentratieproblemen. Door die problemen kan ik niet werken en 
heb ik een zee van tijd. Ik heb altijd veel gelezen. Toen kreeg ik het 
idee om zelf aan een historisch roman te beginnen. Mensen hebben 
ongewild heel veel van mij afgepakt. Maar het talent om te schrijven, 
voor mij een gift van God, gelukkig niet.”

Sint-Martinuskerk

Vijf jaar lang werkte Eric aan zijn debuutroman. “Door mijn 
concentratieproblemen kan ik dagelijks maar enkele uurtjes 
schrijven. Ik kan ook niet goed overweg met de computer en kan 
niet foutloos schrijven. Dat maakte het soms ook lastig. Soms 
was mijn inspiratie ook ver te zoeken. Daar vond ik gelukkig iets 
voor. Vanuit mijn bureau heb ik zicht op de toren van de Sint-
Martinuskerk. Door met zicht op de toren wat te mijmeren, kreeg ik 
altijd nieuwe ingevingen. Alles in het boek moet ook kloppen. Dat 
was best moeilijk. Schrijven is voor 90 procent nadenken en voor 
10 procent schrijven. ”

Gwendolyne Dunshire

Toch levert Eric nu het 258 pagina’s dikke boek ‘Your Ladyship – 
Waanideeën zijn onuitvoerbaar’ af. “Gwendolyne Dunshire is een 
steenrijke vrouw die behoort tot de gegoede burgerij. Ze wil absoluut 
tot de adel behoren omdat daar de macht ligt. Vanuit haar positie 
voelt ze zich als vrouw een decoratiestuk in de mannenwereld. 
Niemand van de adel wil met haar trouwen. Ook het uithuwelijken 

van haar dochter of kleindochter mislukt. Gwendolyne maakt door 
haar gedrag iedereen knettergek. Ik kreeg heel wat mooie reacties 
van mijn uitgever. Ze vinden dat ik de aristocratische sfeer rondom 
Gwendolyne treffend neerzet door het taalgebruik, de gebruiken en 
de omgevingen die ik schets. Ik neem de lezer echt mee naar het 
19de eeuwse Engeland. In de dialogen zit op een subtiele wijze heel 
wat spot en cynisme waardoor ik mijn lezers regelmatig hardop laat 
lachen. Het is dus zeker niet zomaar een liefdesromannetje.”

Tweede deel

Het grootste compliment dat Eric kreeg, is misschien wel dat 
Gwendolyne zeker geen personage is dat je in het hart sluit, maar 
dat toch gemist wordt als het boek uit is. “Ik heb dan ook goed 
nieuws voor mijn lezers”, vertelt Eric. “Eigenlijk is het verhaal van 
Gwendolyne bijna 6OO pagina’s lang. De uitgever wilde het daarom 
graag opsplitsen in twee delen. Het tweede deel, met als titel 
‘Your Ladyshit’, komt in het najaar uit. Ik ben echt trots dat ik er 
als persoon met een hersenletsel in geslaagd ben zo’n boek af te 
leveren. Daarom draag ik mijn werk op aan iedereen die door het 
leven gaat met een hersenletsel.”

‘Your Ladyship - Waanideeën zijn onuitvoerbaar’ is uitgegeven 
door Boekscout en kost 22 euro. Het boek is te koop bij drukkerij 
Vanwing, in de bibliotheek en bij de auteur zelf na een mailtje naar 
victorianlady1892@gmail.com.

“Draag boek op aan iedereen met een hersenletsel”
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Dossier uitgelicht

NIEUW

Tuinrangers geven gratis tuinadvies op maat

De tuinen van de toekomst zijn opgewassen tegen kurkdroge 
én kletsnatte zomers. Kinderen kunnen er heerlijk spelen, 
maar ook vlinders, bijen en allerlei vogels vinden er voedsel 
en een plekje om te schuilen. Zo’n tuin is makkelijker 
en goedkoper te realiseren dan je denkt. Onze Herkse 
Tuinrangers (Jo Creten, Betty Köhle, Peter Van Hoorde en 
Dirk Willems) helpen je graag op weg. Reserveer hen nu 
voor een bezoek aan je tuin en ontvang volledig gratis een 
duidelijk geschetste plattegrond van je toekomstige tuin en 
een waaier aan tips.

Jo Creten, Betty Köhle, Peter Van Hoorde en Dirk Willems zijn 
ervaren tuiniers met een hart voor de natuur. “Het is niet goed gesteld 
met onze natuur”, vertelt Betty. “Er is veel te weinig biodiversiteit. Er 
moeten terug meer insecten en dieren in onze tuinen komen. Er zijn 
veel te weinig plaatsen waar diertjes zich kunnen nestelen. Alsmaar 
meer tuinen worden verhard of er wordt gras gezaaid. Daarom is 
elke vierkante meter natuurvriendelijke tuin die erbij komt al pure 
winst.”

De vier tuinliefhebbers tuinieren al langer op een natuurvriendelijke 
manier. “Ik doe aan kringlooptuinieren”, vertelt Peter. “Dat betekent 
dat ik niets van de tuin naar het recyclagepark breng maar wel alles 
recycleer. Ik spande achteraan in de tuin kippengaas. Daarachter 
gooi ik uit het zicht mijn tuinafval. Het verteert er langzaam maar 
zeker. Er is ook een houthoop voor de egels. Mijn gemaaid gras 
gooi ik onder hoge hagen zodat de grond langer vochtig blijft en 
onkruid – al bestaat dat eigenlijk niet maar zijn het plantjes die je 
liever niet wil – geen kans krijgt. Brandnetels laat ik staan. Rupsen 
eten graag brandnetels en daar komen dan weer vlinders uit.

Opleiding

De voorbije maanden volgden Jo, Betty, Peter en Dirk in het 
kader van het Tuinrangersproject een intensieve opleiding 
over bloemenweides, (fruit)bomen, geveltuintjes, minivijvertjes 
enzovoort. “De opleidingen worden gegeven door Inverde, het 
opleidingscentrum van Natuur en Bos”, vertelt Dirk. “Aan de 
opleiding ging een kennismakingsgesprek vooraf waarin gepolst 
werd of we al iets van tuinieren kenden. Daarna volgden vier 
theorielessen en bezochten we drie voorbeeldtuinen op het vlak 
van natuurvriendelijk tuinieren.”

Hoe verloopt een tuinbezoek?

De vier mogen zichzelf nu Tuinranger noemen. Tuinrangers zijn 
vrijwilligers met een passie voor de natuur. Ze helpen hun stad 
biodiverser en klimaatrobuuster te worden via de tuinen van de 
inwoners. “Alle Herkenaren kunnen ons vanaf nu uitnodigen voor 
een bezoek aan hun tuin”, pikt Jo in. “Alles begint met de tuinwensen 
van de eigenaars. Waarvoor gaan ze hun tuin gebruiken? Hebben 
ze een losse smaak of houden ze meer van strak en netjes? En 
hoe vaak willen ze in de tuin werken? Als Tuinranger willen we het 
allemaal weten. Daarna volgt een Tuinsafari door hun eigen tuin. 
We laten de mensen vertellen over hun eigen tuin en proberen hen 
vooral te enthousiasmeren. We bekijken ook samen de kwaliteit van 
de bodem, waar het zuiden is en waar er eventueel inkijk is. Maar 
ook hoe blij worden de vogels en de bijtjes van deze tuin?”
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Geschetste plattegrond

“Vervolgens wordt het tijd om het tuinadvies op te bouwen”, vertelt Betty. “Aan de hand van 
inspirerende foto’s tonen we wat er allemaal mogelijk is op welke plek. We geven ook advies 
voor een bloemenweide die meer is dan lang gras en tips voor mooie bodembedekkers die 
wel groeien in de schaduw. We helpen ook bij de keuze van de juiste boom of struik: eentje 
die je gewoon maar moet planten en daarna nooit nog moet snoeien. Voor we vertrekken 
laten we een duidelijk geschetste plattegrond van de toekomstige tuin en een set handige 
adviesfiches achter. Voor alle duidelijkheid: het is een schets en geen ontwerp en we leggen 
de tuin ook niet aan. Ons advies is wel volledig gratis en de tuineigenaar kan er meteen mee 
aan de slag of kan het voorleggen aan een tuinaannemer of -architect. We volgen tenslotte 
de tuinierder daarna nog een jaar op om te bekijken wat ze al dan niet gedaan hebben en 
we geven hen een bordje met daarop ‘in deze tuin is de natuur welkom’ dat ze een mooi 
plaatsje in hun tuin kunnen geven. En we willen nog een stapje verder gaan. Zo denken we 
eraan om in Herk-de-Stad met een facebookgroep te starten waarin we onder meer planten 
kunnen uitwisselen. Zo blijven alle Herkse tuinierders met een hart voor de natuur in contact 
met elkaar en blijven we elkaar waar nodig helpen.””

Voor elke tuin een gratis safarikit twv 25 euro

Benieuwd wat er mogelijk is in jouw tuin? Boek dan snel 
een advies op www.tuinrangers.be. Je ontvangt een 
gratis safarikit met zoekkaarten en een insectenkijker 
van de Tuinrangers zodat er een hele wereld voor je 
open gaat. Valt het voorlopig nog wat tegen met 
het gezoem en gefladder in je tuin? Geen zorgen, 
voor elke deelnemende tuin zijn er twee geweldige 
zadenmengsels die garant staan voor bloemenpracht 
binnen het jaar! En nog veel meer … 

Tien tips voor een natuurvriendelijke tuin
1. Het formaat van de tuin speelt geen rol
2. Gebruik geen pesticiden.
3. Plant zo veel mogelijk inheemse planten
4. Maak een lappendeken van je tuin.
5. Hou je gazon zo klein mogelijk.
6. Breng hoogteverschillen aan via hoge borders, struiken en/of bomen
7. Doe iets met water.
8. Afval is leven.
9. Beperk verharding.
10. Wees geduldig en ga op ontdekking.

Boom zoekt 
verdraagzame 
buren
Het stadsbestuur ontvangt via 
het Centrum Duurzaam Groen 
25 klimaatbomen. We zoeken nu 
plaatsjes langs gemeentewegen 
waar de bomen ten zeerste welkom 
zijn om de buurt te verfraaien en op 
te waarderen. 

“De boom die sommigen tot tranen 
toe ontroert, is in de ogen van anderen 
enkel een groene 
sta-in-de-weg.”  

William Blake (1757-1827)

Bomen zijn meer dan alleen 
maar bladafval:

• Ze zorgen voor schaduw en 
verkoeling.

• Ze filteren fijnstof en gaan 
luchtvervuiling tegen.

• Volwassen bomen reguleren 
waterafvoer en verbeteren de 
waterkwaliteit.

• Eén boom absorbeert tot 150 kg 
CO2 per jaar.

• Ze verbeteren onze mentale en 
fysieke gezondheid.

• Ze verlagen onze bloeddruk en 
stresshormoon.

• Ze verminderen ons 
energieverbruik.

• Ze zorgen voor voedsel en 
bescherming voor plant en dier.

• Ze verbeteren de biodiversiteit.
• Ze verhogen sterk de waarde van 

ons vastgoed.

Het nut van bladafval

• Een extra laag natuurlijk, organisch 
materiaal bovenop de grond.

• Voeding voor de bodem.
• Een schuilplaats en nestmateriaal 

voor vogels en insecten, 
salamanders en padden, eekhoorns 
en vlinders, enz.

Het is duidelijk: laat bladafval liggen.

Hou jij van bomen?  Weet je ergens een 
prima plaatsje langs de openbare weg 
voor één of meerdere bomen? Eventueel 
voor je eigen deur?  Laat het de dienst 
Leefmilieu voor maandag 9 mei weten 
via leefmilieu@herk-de-stad.be of 
013 38 03 37. Welke boom gaat het 
worden? Uit de opgegeven bomenlijst 
van het Centrum Duurzaam Groen zoekt 
de dienst Leefmilieu samen met jou 
een geschikte boom voor de gekozen 
plaats.
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Prikbord
Hier lees je een selectie uit de raadsbeslissingen van maart

Rummenweg
Langs de Rummenweg van aan de Sint-Truidersteenweg tot aan 
de grens met Rummen worden in de loop van 2023 fietspaden in 
beide richtingen aangelegd. De gemeenteraad stelde hiervoor een 
ontwerper aan. De fietspaden zullen aansluiten op de fietspaden 
die momenteel in Rummen aangelegd worden. De kosten voor het 
ontwerp bedragen 23.865 euro.

Jeugdlokalen Berbroek
De vzw Jeelobee (Jeugdlokalen Berbroek) gaat het gebouw van 
de KSA renoveren. De toiletten worden vernieuwd, de akoestiek 
wordt verbeterd en de lokalen worden geverfd. De stad financiert 
de werken met een investeringssubsidie van 11.241 euro volgens 
het principe ‘1 euro voor 1 euro’. Dat betekent dat de stad voor elke 
euro die de vzw uitgeeft een euro bijlegt.

Boomgaard Amandinahuis
In het kader van de renovatie van het Amandinahuis kocht de stad 
een perceel aan van 0,5 hectare naast het Amandinahuis met de 
bedoeling er een boomgaard aan te leggen. De aankoop kost 
19.500 euro.

Zonnepanelen
Op het hellend dak van de gemeentelijke werkplaats worden 
zonnepanelen gelegd. De gemeenteraad keurde het bestek met 
een raming van 40.000 euro goed.

Bestuurskrachtmeting Lummen, Halen en Herk-de-Stad
De Vlaamse overheid wil steden en gemeenten aanzetten tot 
schaalvergroting, minstens door het opzetten van versterkte 
samenwerkingsverbanden. Een bestuurskrachtanalyse moet 
uitwijzen waar de aangrenzende besturen elkaar kunnen aanvullen en 
versterken. De gemeenteraad geeft nu de goedkeuring om, samen 
met de gemeente Lummen en Halen, een bestuurskrachtanalyse 
uit te voeren.

Telex gemeente- en OCMW-raad

Subsidies voor zwaluwnesten
Het aantal zwaluwen is de laatste jaren drastisch teruggelopen. 
Het beeld van grote groepen zwaluwen die zich verzamelen in 
september vooraleer ze de tocht aanvatten naar het zuiden is in 
onze streek grotendeels verleden tijd. Als je het geluk hebt dat er 
een zwaluwnest aan je gevel of kroonlijst hangt, verwijder die dan 
niet. Het stadsbestuur wil je hiervoor belonen met een premie. De 
subsidie wordt gegeven voor de huiszwaluw en de boerenzwaluw 
en bedraagt 20 euro voor minder dan drie nesten, 35 euro voor 
drie tot en met zes nesten en 50 euro voor zeven of meer nesten. 
Meer info en het aanvraagformulier vind je op www.herk-de-
stad.be/zwaluwnesten. Subsidies kunnen van 15 mei tot 15 juli 
aangevraagd worden.

Vraag de kids-ID tijdig aan!
Tijdens de zomervakantie op reis met je kinderen? Dan heb je een 
Kids-ID nodig. Maak snel een afspraak bij de dienst Burgerzaken 
en kies een datum waarop je kind erbij kan zijn. Stel het niet te 
lang uit want het duurt drie weken voor je aanvraag rond is. Meer 
informatie vind je op www.herk-de-stad.be/kids-id. Via deze link 
kan je meteen ook een afspraak boeken.

Vaccinatiecentrum is verhuisd  
naar Huisartsenwachtpost
Het vaccinatiecentrum in de Trixxo Arena is gesloten en verhuisd 
naar de Huisartsenpost Herkenrode, gelegen rechts langs het Jessa 
Ziekenhuis in de Stadsomvaart in Hasselt. Daar voorziet het drie 
dagen per week een aanbod op afspraak.
Wie nog gebruik wil maken van het aanbod van het vaccinatiecentrum, 
surft het best naar hasselt.be/vaccineren. Daar kan je via een 
inschrijfformulier een afspraak inboeken voor een prikmoment, door 
enkele gegevens achter te laten. Het vaccinatiecentrum bevestigt de 
afspraak via mail. Het vaccineren vindt plaats in Huisartsenwachtpost 
Herkenrode (Stadsomvaart 9), gelegen rechts naast het Jessa 
Ziekenhuis.
De verdere toekomst van het vaccinatiecentrum is momenteel 
onduidelijk. Die hangt af van de beslissingen van de hogere overheid./ 8



Herk-de-Stad zet met het project Hartveilig het label van ‘Gezonde 
Gemeente’ in de verf en benadrukt dat de gezondheid van haar 
inwoners en haar bezoekers een belangrijk thema is. Dagelijks 
krijgen ongeveer dertig mensen in België een hartstilstand buiten 
het ziekenhuis. Slechts vijf à tien procent overleeft dit. Door binnen 
drie tot vijf minuten te starten met de reanimatie en door een 
automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, verhoog je 
de overlevingskans van het slachtoffer tot zeventig procent. Het 
stadsbestuur van Herk-de-Stad en het Rode Kruis-Vlaanderen 
bundelen opnieuw hun krachten om enerzijds de overlevingskans 
van slachtoffers bij een hartstilstand te verhogen en anderzijds de 
eerste hulp capaciteiten van de bevolking te vergroten.

Extra AED-toestellen in gans Herk-de-Stad
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een moeilijke 
naam voor een eenvoudig apparaat dat effectief levens redt. Via 
twee elektroden die op het lichaam gekleefd worden, dient het 
toestel per keer een schok toe aan een patiënt die plots te maken 
krijgt met ernstige hartritmestoornissen of een hartstilstand. Na 
het toedienen van deze schokken kan het hart zelf weer een 
hartritme krijgen. Het toestel analyseert bovendien automatisch of 
de persoon in kwestie wel degelijk een hartstilstand heeft. Dankzij 
deze gebruiksvriendelijke toepassing kunnen omstaanders, nog 
vóór de ziekenwagen ter plaatse is, starten met het reanimeren van 
de patiënt. AED-toestellen vind je tegenwoordig op vele openbare 
plaatsen en gebouwen maar ook meer en meer sportverenigingen 
en privébedrijven beschikken over een dergelijk toestel. In het kader 
van de campagne ‘Hartveilige Gemeente’ plaatste het stadsbestuur 
de voorbije jaren al vier AED-toestellen: aan de sporthal in Schulen, 
De Markthallen, in het stadhuis en aan Sportcentrum Herkules. 

Het stadsbestuur kocht recent zeven nieuwe AED-toestellen en 
de daarbij horende buitenkasten aan. Dit om de oude toestellen 
te vervangen maar vooral ook om elke deelgemeente van een 
defibrillator te voorzien. Bij wijze van éénvormigheid werden de 
toestellen op vijf nieuwe locaties  aan de recent geplaatste LED-
informatieborden bevestigd.

Dat betekent dat je in Herk-de-Stad voortaan op volgende 
locaties een AED-toestel kan vinden:
Berbroek – aan het informatiebord, Grotestraat 82
Donk – aan het informatiebord, Dorpsstraat 5
Centrum – aan het informatiebord, Markt 1 
Centrum – voorgevel stadhuis, Pikkeleerstraat 14
Centrum – voorgevel voormalig politiegebouw, Guldensporenlaan 30 
Centrum – inkom Sportcentrum Herkules, Ursulinenstraat 1 
Schakkebroek – aan het informatiebord, Schoolstraat 33
Schulen – aan het informatiebord, Kiezelweg 78
Schulen – voorgevel sporthal, Manestraat 86

AED-toestel voortaan 
in elke deelgemeente
Het stadsbestuur kocht zeven nieuwe 

AED-toestellen waardoor nu elke 
deelgemeente van een defibrillator 

voorzien is. Een automatisch externe 
defibrillator of AED is een draagbaar 

toestel dat een elektrische schok aan 
het hart toedient bij levensbedreigende 
hartritmestoornissen. Op de vijf nieuwe 
locaties werden de toestellen bevestigd 

aan de recent geplaatste digitale 
infoschermen. Voortaan is er dus altijd 

een AED-toestel in je buurt. De komende 
maanden worden verschillende gratis 

opleidingen georganiseerd zodat jij 
binnenkort ook snel kan handelen in een 

noodsituatie. 

Volg de gratis opleiding 
‘reanimeren en defibrilleren’ 

Gratis opleidingen ‘reanimeren en defibrilleren’

De gratis opleidingen ‘reanimeren en defibrilleren’, die omwille van 
Covid-19 eind 2021 werden stopgezet, gaan weer van start in 
cultuurcentrum De Markthallen. Tijdens deze vorming leer je hoe je 
een plotse hartstilstand snel kan herkennen, hoe je snel en efficiënt 
kan reageren op een noodsituatie, hoe je moet reanimeren en op 
welke manier je de AED daarbij gebruikt en hoe je een gereanimeerd 
slachtoffer kan bijstaan tot de hulpdiensten zijn aangekomen.
Je moet je voor deze cursus wel vooraf inschrijven.
Een plaatsje reserveren doe je door een mailtje te sturen naar 
info@herk-de-stad-halen.rodekruis.be.

Omdat alle deelnemers in goede omstandigheden moeten kunnen 
oefenen, is het aantal plaatsen voor deze cursussen telkens beperkt 
tot vijftien. Indien er meer belangstelling is, worden er bijkomende 
opleidingsmomenten georganiseerd.

De eerstvolgende opleidingen vinden plaats in lokaal 11 
van De Markthallen op

- dinsdag 31 mei
- dinsdag 14 juni
- dinsdag 21 juni
- maandag 27 juni, telkens van 19 u tot 22 uur.

Elke deelnemer ontvangt na het volgen van de cursus een attest.

Voor meer specifieke vragen kan je terecht op 0477 09 90 19 
of info@herk-de-stad-halen.rodekruis.be.

Oproep

Niet enkel het stadsbestuur maar ook een aantal 
ondernemingen en verenigingen in Herk-de-Stad kochten 
in het verleden een eigen AED-toestel aan. De dienst 
Preventie vraagt aan alle eigenaars om hun toestel te 
registreren op www.health.belgium.be/nl/e-services/
automatische-externe-defibrillatoren-aed zodat we alle 
‘Herkse toestellen’ kunnen publiceren op 
www.herk-de-stad.be/aedtoestellen. 

Vragen? 

Mail dan naar preventie@herk-de-stad.be.

9 \
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Veilig asbest verwijderen
Heb je asbest in huis? Wist je dat Limburg.net een aanbod 
heeft om veilig asbest te verwijderen en af te voeren. 
Dankzij dit aanbod kan je asbestafval aan huis laten 
ophalen. 

Asbest werd vroeger veelvuldig gebruikt in de bouwsector. In de 
loop der jaren werd echter duidelijk dat asbestvezels inademen 
ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarom is het 
sinds 2001 verboden om asbest te gebruiken en asbesthoudend 
materiaal te verhandelen in België. Er is vandaag echter nog 
steeds veel asbest aanwezig in en rond onze woningen. Om het 
verwijderen van asbest aan te moedigen organiseert Limburg.net 
een huis-aan-huisophaling van asbest. 

Asbest zelf veilig verwijderen en afvoeren via Limburg.net

Asbest dat (hecht)gebonden en in goede staat is kan je 
zelf verwijderen. Uiteraard moeten hierbij wel de nodige 
veiligheidsvoorschriften worden gevolgd. Mensen die zelf aan 
de slag gaan, kunnen voor het afvoeren van het asbest gebruik 
maken van de ophaling aan huis van Limburg.net. 
Alle inwoners kunnen asbest laten ophalen in een container, een 
platenzak of een bigbag. Via een online module op www.limburg.
net/asbest kan je dit eenvoudig online aanvragen en betalen. 
Een container kost 160 euro, een platenzak of bigbag kost 20 
euro. Bij elke ophaling moet er verplicht een pakket persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden aangekocht om het asbest veilig 
af te breken. Het pakket bevat ook een instructiefolder met de 
nodige informatie om de werken veilig te kunnen uitvoeren en het 
asbest correct te kunnen aanbieden voor de ophaling.

Kies voor een professionele verwijdering via het aanbod van 
provincie Limburg 

Twijfel je over welk soort asbest het gaat, of het nog in goede 
staat is of laat je het asbest liever afbreken door een professional? 
Dan kan je intekenen op het aanbod van provincie Limburg. 
Zij organiseren samen met De Huisdokter (Dubolimburg) twee 
begeleidingsformules voor een professionele asbestverwijdering 
van dakbedekking, gevelbekleding en isolatie rond oude 
verwarmingsleidingen bij particulieren.
Meer info hierover op www.de-huisdokter.be 

Met verpakt asbest naar het recyclagepark

Naast het aanbod voor ophaling aan huis kan je asbest ook nog 
steeds naar het recyclagepark brengen. Voor de veiligheid van 
de bezoekers, de parkwachters en de omwonenden van het 
recyclagepark moet asbest wel verplicht verpakt worden gebracht. 
Het verpakkingsmateriaal hiervoor is te koop op het recyclagepark. 
Zowel voor de minibags als voor de verpakkingsfolie voor 1 
golfplaat betaal je 1 euro per stuk. Op die manier kunnen er geen 
asbestvezels meer vrijkomen bij het aanleveren van asbest en het 
deponeren in de container.

Mooi weer? 
Laat teken de buitenpret niet bederven!
Bij mooi weer kriebelt het om meer tijd buiten door te brengen. 
Een gezonde wandeling, een fietstochtje, buiten spelen met de 
kinderen, … Laat je buitenpret niet bederven en doe daarom 
steeds de tekencheck!

Teken zijn het hele jaar door aanwezig in parken, tuinen en bosrijke 
gebieden, maar worden pas actief bij temperaturen boven 10°C. 
Dan gaan ze op zoek naar een dier of mens, om bloed te zuigen. 
Een tekenbeet voel je niet en is moeilijk te voorkomen. 

Maak er daarom een gewoonte van jezelf en anderen te 
controleren als je in het groen bent geweest. Hoe sneller de teek 
wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op besmetting met de 
bacterie verantwoordelijk voor de ziekte van Lyme. Controleer bij je 
tekencheck zeker de knieholtes, liezen, bilspleet, haarlijn, navel en 
oksels. Dit zijn lievelingsplekken van teken.

Een teek gevonden? Verwijder de teek rustig en in één beweging. 
Liefst met een tekenverwijderaar of een fijn pincet. Noteer wanneer 
je gebeten bent en hou de plek gedurende een maand extra in 
de gaten. Ga naar je (huis)arts als er rond de beet een groter 
wordende kring ontstaat of als je griepachtige symptomen voelt. 
Registreer ook zeker je tekenbeet via tekennet.be of via de app 
van TekenNet (android/Iphone). Zo help je het onderzoek naar 
teken en tekenziekten vooruit. 

Lees op tekenbeten.be tips hoe je kan controleren op tekenbeten 
en hoe een teek te verwijderen.
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55+’ers op de elektrische fiets
Gratis opleiding door de politie Limburg Regio Hoofdstad
In meer dan twee op de drie verkeersongevallen met elektrische fietsen in onze politiezone 
zijn 55+’ers betrokken. Zij hebben hun fiets niet altijd even goed onder controle of missen 
wat kennis van de verkeersregels. Daarom organiseert de politie Limburg Regio Hoofdstad 
een gratis opleiding ‘55+’ers op de elektrische fiets’.
De opleiding duurt een halve dag. Tijdens het eerste uur worden de belangrijkste 
verkeersregels opgefrist, daarna ga je zelf aan de slag! Eerst oefen je enkele manoeuvres 
op een parcours, daarna maken we allemaal samen een fietstocht in de buurt. Opgelet: je 
moet wel je eigen elektrische fiets meebrengen.

Leerlingen leggen 
Grote Fietsexamen af
Op dinsdag 17 en woensdag 18 mei 
leggen leerlingen van de Herkse en Halense 
basisscholen het ‘Grote Fietsexamen’ af. 
Via dit initiatief willen de politie Limburg 
Regio Hoofdstad en de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde kinderen testen op hun 
fietsvaardigheden. Zo gaat men na of ze over 
voldoende basiskennis beschikken om zich 
veilig en zelfstandig in het verkeer te begeven. 
Daarbij hoort uiteraard een praktijktest 
in het ‘echte’ verkeer. Het parcours start 
aan de kerk in Herk centrum en loopt via 
de Zoutbrugstraat, Sint-Truidersteenweg, 
de Pierpontstraat, Oude Tramweg, 
Stevoortweg, Vezerlaan, Guldensporenlaan en 
Diestsestraat. Wees extra voorzichtig als je de 
fietsertjes langs het parcours tegen komt.

Gratis je fiets laten graveren
De politie Limburg Regio Hoofdstad organiseert elke derde maandag van de maand van 
15 tot 19.30 uur een fietsgraveeractie aan het stadhuis. Tijdens de fietsgraveeractie wordt je 
rijksregisternummer in je fiets gegraveerd. Doe steeds aangifte bij de politie als je fiets werd 
gestolen. Via je rijksregisternummer kan je fiets, op het ogenblik dat hij teruggevonden wordt, 
gemakkelijk aan jou terugbezorgd worden. Je kan je fiets na een afspraak via 
www.herk-de-stad.be/fietsgraveren laten graveren. 

Praktische info
• Donderdag 23 juni. Je kan kiezen of je de opleiding in de voormiddag                 

(08.30 uur - 12.30 uur) of in de namiddag (13.00 uur - 17.00 uur) wil volgen.
• De Markthallen
• Inschrijven via www.politielrh.be is verplicht

Politie

Heb jij altijd al gedroomd van een job als politie-inspecteur of overweeg je om een carrièreswitch te maken? Schrijf je dan snel in 
voor de informatiesessie van de politie Limburg Regio Hoofdstad op woensdag 25 mei. 
Samen met de federale politie legt de politiezone je uit hoe de selectieprocedure voor politie-inspecteur in mekaar zit en laten ze 
je kennismaken met de politie LRH als werkgever.

Praktisch
• woensdag 25 mei om 19 uur
• Bistro H, Zwarte-Brugstraat 1, Hasselt
• inschrijven via www.politielrh.be 

Infosessie werken bij de politie op 25 mei

Jij en ons team, de perfecte combi?
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Ook Herk-de-Stad doet 
in mei mee niets voor 
de natuur!
Herk-de-Stad neemt dit jaar deel aan de campagne Maai 
Mei Niet. Een maand lang geeft het stadsbestuur extra 
aandacht aan ons groenbeheer door ons gras niet te 
maaien. Hoezo? Door anders te maaien, krijgen we meer 
bloemen en dus ook meer bestuivers in onze tuinen, 
zoals hommels, bijen en vlinders. Via deze weg hoopt 
het stadsbestuur op een bloemrijk resultaat waar ook 
de bewoners van zullen kunnen meegenieten. Tegelijk 
zorgt minder maaien voor een betere waterinfiltratie bij 
droogte, wat onze groenpercelen beter wapent tegen de 
klimaatverandering. Of hoe je met een kleinschalige ingreep 
de natuur een handje helpt!

In 2021 was deze grootse campagne  alvast een groot 
succes in België. Zo kregen dankzij de deelname van 
burgers, lokale overheden en bedrijven maar liefst
5 miljoen(!) bijen dagelijks eten. En dat zonder iets te doen!

Doe jij mee niets voor de natuur?
Wil jij de biodiversiteit een serieuze duw in de rug geven? 
Neem dan deel aan Vlaanderens grootse campagne Maai 
Mei Niet en laat ook gedurende één maand je gras staan. 
Hoe klein of groot je tuintje, terras of oprit ook is, alle 
beetjes helpen! 

Op de website maaimeiniet.be/ vind je alle info.

Doe mee aan 
Afvalvrij mei 2022
Het is weer tijd voor Afvalvrij mei, de jaarlijkse campagne 
van Limburg.net tegen vermijdbaar afval. Ook in 2022 zetten 
we in mei extra in op afval voorkomen. 

Dit jaar gaan we de strijd aan met voedselverspilling. Wist je dat 
elk Vlaams gezin gemiddeld 1,7 kg voedsel per week weggooit? 
De laatste sneetjes brood, restjes pasta, appelschillen,...  Ze 
belanden vaak in de vuilnisbak. Tel maar uit hoeveel geld en 
voedingsstoffen er op die manier verloren gaan. Daar moeten we 
iets aan doen!

Tijdens Afvalvrij mei organiseert Limburg.net tal van acties tegen 
voedselverspilling. Ze krijgen daarbij hulp van comedian Erhan 
Demirci, de peter van de campagne

Maak het verschil met elke schil
Dit jaar richt Afvalvrij mei zijn pijlen op voedselverspilling. Want 
net als voor de andere afvalsoorten geldt voor keukenafval een 
simpele vuistregel: geen afval is het beste afval.

1,7 kg per gezin
Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elke week 1,7 kg voedsel 
weg. Gekookte pasta, oud brood, resten van groenten en 
fruit, vervallen producten ... Samen vormen ze een gigantische 
afvalberg. Gelukkig gaat de Vlaming al vrij bewust om met al dat 
afval. Ongeveer 45% van al het keukenafval verwerkt de Vlaming 
zelf. We geven het aan onze kippen of composteren het in de tuin. 
Maar de andere 55% belandt jammer genoeg in de vuilnisbak. 
Dat zijn allemaal nuttige voedingsstoffen en veel geld dat zomaar 
verloren gaat.

Wat doe je met voedselafval?
• Stap 1: Vermijden. Afval vermijden begint in de supermarkt. 

Door enkel te kopen wat je nodig hebt, voorkom je 
voedselafval. Zit je toch met restjes? Gooi ze niet weg, 
maar hou ze voor de dag nadien of verwerk ze in een nieuw 
gerecht.

• Stap 2: Zelf verwerken. Hoe bewust je ook koopt en kookt, 
keukenafval helemaal voorkomen is onmogelijk. Resten van 
fruit en groenten, koffiedik of gebruikte thee, het is allemaal 
afval dat moeilijk te vermijden valt. De beste oplossing? 
Verwerk dit afval zelf. Met een composthoop of kippen haal je 
een persoonlijke afvalcentrale in huis.

• Stap 3: Sorteren. Niet iedereen heeft plaats voor kippen of 
een composthoop. Maar sorteren kan iedereen. 

Voedsel bij het huisvuil? Zonde!
Alles wat bij het huisvuil terechtkomt, wordt niet verwerkt. 
Huisvuil gaat immers rechtstreeks de verbrandingsoven in en de 
grondstoffen gaan verloren. Zo weinig mogelijk keukenafval bij het 
huisvuil dus! 

Maandag restjesdag 
Restjes belanden nog te vaak in de vuilbak. Tijd om daar 
verandering in te brengen. In mei daagt Limburg.net je uit om elke 
maandag te koken met restjes. Heb je een lekker ‘rest-cept’? 
Maak een foto en deel je recept op sociale media met de hashtag 
#maandagrestjesdag. Op afvalvrijmei.be verzamelen ze de leukste 
recepten zodat je inspiratie kan opdoen voor je volgende rest-cept. 

Maai Mei Niet 
Net als vorig jaar doen de organisatoren van Maai Mei Niet een 
oproep om in de maand mei het gras niet te maaien. Op deze 
manier geven we de biodiversiteit in onze tuinen een echte boost. 
Want door minder en anders te maaien, groeien er meer bloemen 
in onze tuinen en duiken er meer hommels, bijen en vlinders op. 
En niet onbelangrijk, minder maaien betekent minder werk, en 
minder afval. Alle info op maaimeiniet.be. 



Voordelig advies rond 
renoveren dankzij 
partnerschap tussen 
Herk-de-Stad en Dubolimburg
Herk-de-Stad is partnergemeente van Dubolimburg. 
Dubolimburg adviseert en begeleidt particulieren op het vlak 
van duurzaam bouwen, renoveren en wonen. In 2022 staan er 
naast het bestaande aanbod ook een aantal nieuwigheden op 
het programma. 

Energiefactuur verlagen
Wil je je energiefactuur verlagen door middel van een aantal slimme 
tips en tricks? Je krijgt snel en helder uitgelegd welke je mogelijkheden 
zijn. Dankzij het partnerschap tussen Herk-de-Stad en De Huisdokter 
van Dubolimburg is dit advies helemaal gratis. 

Grondig renoveren
De Huisdokter van Dubolimburg helpt je graag aan huis en op maat 
met je renovatie. Samen met jou bekijkt hij de mogelijkheden van je 
woning en geeft hij je – bij een grondige verbouwing met meerdere 
energiebesparende maatregelen - in een uitgebreid Renovatierapport 
objectief advies om jouw woning te verbeteren op het vlak van isolatie, 
ventilatie, verwarming, beglazing, hemelwater, hernieuwbare energie 
en veel meer. 
Dankzij het partnerschap betaal je als inwoner van Herk-de-Stad 
slechts 50 euro (ipv 100 euro) voor je advies mét rapport!

Huisdokter voor groengevels-en daken 
Sinds april kan elke Limburgse particulier een Huisdokteradvies 
aanvragen dat specifiek gericht is op het plaatsen van groengevels en 
groendaken. Zowel voor renovatie als nieuwbouw. 
Inwoners van Herk-de-Stad betalen dankzij het partnerschap slechts 
50 euro. Wie een ‘gewoon’ Huisdokterbezoek koppelt aan een ‘advies 
groendak/-gevel’ geniet bovendien van een aantrekkelijk combitarief. 

Asbestverwijderingscampagne
Naast gespecialiseerd advies en begeleiding wordt er gezorgd voor 
een veilige en professionele verwijdering van asbest in daken, gevels, 
leidingen en bijgebouwen. Er zijn ook premies voor wie effectief 
verwijdert via Dubolimburg.

Het volledige aanbod van De Huisdokter en Dubolimburg vind je op 
www.dubolimburg.be. Maak je afspraak voor je persoonlijke advies op 
www.de-huisdokter.be.

Wonen in West-Limburg
Voor meer informatie kan je terecht bij Wonen in West-Limburg, 
info@woneninwestlimburg.be. Inwoners van Herk-de-Stad kunnen 
na afspraak ook terecht bij het woonloket van Halen of Lummen 

Openingsuren wooninfopunt
Herk-de-Stad: dinsdag van 9 tot 12 uur. Tel. 013 38 03 16
Halen: maandag van 14 tot 19 uur. Tel. 013 46 03 77
Lummen: woensdag van 9 tot 12 uur. Tel. 013 39 05 29

Werken Amandinaweg en 
Keernestraat schieten goed op

De werken in de Amandinaweg zijn gestart in de zomer 
van vorig jaar. De straat krijgt een nieuw wegdek en een 
gescheiden rioleringsstelsel. De werken gebeuren in 
verschillende fases. In een groot deel van de straat werd 
de nieuwe riolering reeds aangelegd en is de onderlaag al 
opnieuw geasfalteerd. Ook de toegang tot de inritten zijn voor 
een deel zo goed als klaar. De werken moeten tegen de winter 
volledig klaar zijn. Tegelijk met de aanpassing van de riolering 
wordt de straat door de aanleg van fietssuggestiestroken een 
stuk veiliger gemaakt. De Amandinaweg verbindt de kern van 
Schakkebroek met het centrum van Herk-de-Stad. De weg 
wordt druk gebruikt door jongeren van de deelgemeente die in 
Herk-centrum naar school gaan.
In de Keernestraat wordt momenteel de volledige rijweg 
vernieuwd waarbij ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd 
wordt. De straat is intussen opnieuw geasfalteerd. Binnenkort 
krijgt de weg een tweede laag en is dan zo goed als klaar. Enkel 
de inritten en andere kleinere werken moeten dan nog uitgevoerd 
worden. Het project in de Keernestraat omvat 850 meter 
betonbuis, 4.000 m2 asfaltverharding en 2.000 m kantstroken. 13 \



ONTDEK HERK-DE-STAD EN LIMBURG OP EEN HUURFIETS

Aan het Natuur- en Sportcentrum Schulensmeer kan je 
ook deze zomer een fiets huren om de prachtige omgeving 
te ontdekken. Zo kan je toch genieten van een fietstocht 
met familie of vrienden die op bezoek zijn zonder fiets.  

Verkies je een e-bike? Geen probleem! Een groene fiets huur je 
al vanaf 12 euro, een e-bike vanaf 25 euro. Indien je een fiets 
meerdere dagen huurt, krijg je korting.
Hiervoor werkt het Schulensmeer samen met fietsparadijslimburg.be, 
een initiatief van vzw De Springplank, een maatwerkbedrijf. Door 
fietsverhuur te organiseren in Limburg, creëren zij jobs voor mensen 
waarbij de afstand tot de gewone arbeidsmarkt net iets verder is dan 
normaal. Door een fiets te huren, geniet je dus niet enkel van een 
duurzame uitstap, maar geef je ook kansen aan mensen.
Het Schulensmeer is de ideale startplek om onze groene gemeente en 
provincie te verkennen. Je kan kiezen tussen drie mooie bewegwijzerde 
routes door Lummen of een route door de drie gemeentes rond het 
Schulensmeer. 
Meer info en reserveren: www.schulensmeer.be/toerisme.

WILDE BUITENDAGEN SCHULENSMEER
Een wilde buitendag voor het hele gezin

Ga tijdens de Wilde Buitendagen met het hele gezin mee op 
een onvergetelijk avontuur door de natuur. Niets zo leuk als 
over sloten springen, rollen door het hoge gras of een vlinder 
volgen op zijn tocht. In de bezoekerscentra van Natuurpunt 
kunnen kinderen deelnemen aan superleuke activiteiten. Ook 
het Schulensmeer doet mee, op zondag 8 mei doorlopend 
van 13 tot 17 uur.
Op die dag kunnen kinderen van zes tot twaalf jaar én 
volwassenen terecht in het Bezoekerscentrum Schulensmeer 
voor een vuile buitendag. Je kan volop ravotten. Niets zo 
leuk als zelf vuur maken met een vuursteen en koken op 
een kampvuur, kampen en shelters bouwen, je eigen 
houten lepel snijden, modderpannenkoeken, zandtaartjes 
en smurriesoep maken, spelen in plassen,... het kan 
allemaal. 
Wil je zeker zijn van je deelname aan de wilde 
buitendagen, reserveer dan gratis je plaats. Eén 
inschrijving per gezin is voldoende en inschrijven kan 
online via www.schulensmeer.be

G-SPORTDAGEN OP 
SCHULENSMEER
Iedereen moet kunnen zeilen, windsurfen, suppen, 
kajakken en kanoën, ook mensen met een 
beperking. Daarom organiseert het Schulensmeer 
samen met Sailability Vlaanderen G-sportdagen om 
samen het G-zeilen en G-surfen in Vlaanderen te 
stimuleren. 
Sailability Vlaanderen vzw richt zich specifiek op de 
zeilsport en wil deze dan ook graag toegankelijk 
maken, ook voor mensen met een fysieke of 
mentale beperking. 
Maar ook de andere watersporten komen aan 
bod op G-sportdagen op 22 mei, 12 juni, 24 juli, 
28 augustus, 25 september en 23 oktober. 

Meer informatie krijg je via 
info@schulensmeer.be.
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VRIJETIJDSAGENDA VAN HERK-DE-STAD

Cultuur
Prieelconcert     p16
De Cirkel
Gelukswandeling    p18
Sport
Smikkeltochten    p20
de Bib
Boekstart-dag     p22



Verplaatste voorstellingen

UITVERKOCHT

Chique Dingues
Jan De Smet, Lien Van de Kelder en Wouter Berlaen
Donderdag 19 mei

Het zeer wendbare trio Lien Van de Kelder, Jan de Smet en Wouter 
Berlaen leiden je met een gevarieerd en niet alledaags instrumentarium 
door de hoogtes (èn jawel, ook de laagtes) van een merkwaardig 
samengesteld liedjesprogramma. De titel ‘Chique Dingues’ was een 
publieksreactie na één van de voorbije voorstellingen… 
Wie zijn wij om dat tegen te spreken?  

Tickets: 
VVK: 16 euro Kassa: 18 euro
VVK met UiTPAS 
(welkomstvoordeel opnemen of 10 punten omruilen): 11euro
UiTPAS met kansentarief: 3,20 euro Jongeren < 18 jaar: 8 euro
Aanvang: 20.15 uur
Oude tickets blijven geldig op de nieuwe datum.

Raymond van het Groenewoud
Zaterdag 14 mei 

Ticketverkoop 
2022-2023 
start op 16 mei
Op maandag 16 mei start de 
ticketverkoop van het seizoen 2022-
2023. Onder meer Stan Van Samang, 
Guido Belcanto, Steven Goegebeur, 
Guy Swinnen & The Ladies, Stijn Meuris 
en tributes aan Fleetwood Mac, Tom 
Waits, The Eagles en James Bond 
mag je verwachten. Tickets zijn vanaf 
maandag 16 mei online te bestellen 
via www.demarkthallen.be en aan de 
balie vanaf 13.30 uur. Het volledige 
programma wordt op maandag 9 
mei bekendgemaakt. Eind juni valt de 
cultuurbrochure in je brievenbus.

☎ 013 35 99 50

@  demarkthallen@herk-de-stad.be

       www.demarkthallen.be

Vrijdag 1 juli
Waren de tickets voor The Rolling Stones veel te duur? Kom dan gratis naar 
deze ongelooflijk straffe tributeband kijken.

Stones Sessions brengt je de muziek van The Rolling Stones met een 
imponerende show en personality die je lanceert, terug naar de 1970's. 
De band laat zich inspireren door albums als Let it Bleed, Sticky Fingers en Exile 
on Main street, waarbij aan het decennium van seks, drugs & Rock 'n Roll op 
gepaste wijze eer wordt gedaan. In 2019 tourde Stones Sessions wereldwijd 
rond met de typische Fender Telecaster gitaar-riffs van Keith Richards en de 
licht hitsige teksten van Mick Jagger. 
Laat jezelf overrompelen en meevoeren in een verbindende, muzikale tijdreis.
Het terras gaat open om 19 uur en het optreden start om 20.30 uur.

The Rolling Stones tribute

Prieelconcert
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Je wil iets beleven, creëren en presenteren? 
De Academie Haspengouw is de plaats waar jij thuis hoort!

Beleef kunst
In de Podium-afdeling word je muzikant, acteur of danser. In de 
Beeld-afdeling ga je met beeldende kunst en digitale media aan de 
slag. Er is een aanbod vanaf zes jaar. Maar ook volwassenen kunnen 
als starter in de academie terecht. Je beleeft kunst op jouw maat!

Creëer Kunst
Een kunstwerk maken of op het podium staan. Dat wil jij toch ook? 
Het professionele team van de Academie Haspengouw leert jou 
creëren en laat je schitteren. En wil je zeker zijn van een plaatsje? 
Schrijf jedan in vanaf zaterdag 14 mei via www.mijnacadmie.be/
ahpodium of www.mijnacadmie.be/ahbeeld. 

Presenteer Kunst 
Wil je weten of het iets voor jou is? Academie Haspengouw 
presenteert een aanbod dat matcht! Specifiek voor jou én in de 
buurt! Uurroosters en het volledige aanbod vind je via 
www.ahbeeld.be of www.ahpodium.be.

Lessen
De lessen muziekatelier voor starters vanaf acht jaar in Herk-de-Stad 
vinden plaats op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur. 
De lessen beeldatelier (eerste t.e.m. zesde leerjaar) vinden plaats op 
woensdag van 13.30 tot 15.10 uur of van 15.40 tot 17.20 uur, of op 
donderdag van 16 tot 17.40 uur, of op zaterdag van 9 tot 10.40 uur. 

De lessen beeldatelier vanaf twaalf jaar (eerste t.e.m. zesde middelbaar) 
vinden plaats op dinsdag of woensdag (dag nog niet bevestigd) van 18 
tot 19.40 uur èn op zaterdag van 10.50 tot 12.30 uur.

De tarieven voor schooljaar 2022-2023 vind je via 
www.ahpodium.be/tarieven-22-23 of www.ahbeeld.be/inschrijven

Mythische Meesterwerken
Eureka! Academie Haspengouw Beeld verwelkomt iedereen, met 
uitzondering van Trojaanse paarden, voor de grote jaarexpo van de 
jeugdateliers. Met Spartaanse discipline, filosofische creativiteit en 
'goddelijke' inspiratie bewijzen de leerlingen van alle jeugdateliers 
alweer dat ze veel in hun mars hebben. 
 
Jaarexpo van de kinder- en jongerenateliers
Zaterdag 7 en zondag 8 mei, telkens van 13 tot 17.30 uur.
Academie Haspengouw Beeld, 
Gorsemweg 55-57, 3800 Sint-Truiden 
Meer info: www.ahbeeld.be

Beeld in Beeld: expo jeugdateliers
Academie Haspengouw Beeld stelt van 11 juni tot en met 28 juni 
de werken van de leerlingen van de jeugdateliers tentoon in De 
Markthallen. Je kan de tentoonstelling op maandag van 13 tot 19 
uur, op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 17 uur en 
rijdag van 9 tot 12 uur bezichtigen.

Herk-de-Stad
Expo jeugdateliers

Beeld BeeldinBeeld Beeldin
Academie Haspengouw Beeld
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13 mei - 5 juni 2022
Vernissage op vrijdag 13 mei om 20 uur 

Laat je verrassen door het werk van Lennert Berx, Lena Derwael, 
Axelle Van Meel en Femke Nijs.

‘Lost in Translation’ is een samenwerking tussen vier verschillende 
kunstenaars met elk hun eigen visie en werkwijze. Als beeldend 
kunstenaar verdiepen Axelle, Femke, Lena en Lennert zich in 
minder gangbare sociologische en antropologische thema’s 
van de maatschappij. Samen sloegen ze de handen in elkaar 
en organiseerden ze ‘Lost in Translation’. Wat volgt is een 
samengestelde expositie, bestaande uit schilderkunst, fotografie, 
mixed media en video-installaties.

Gratis toegang
i.s.m. Commissie Beeldende Kunsten

Expo

 LOST IN TRANSLATION
GROEPSTENTOONSTELLING



☎ 013 52 26 64 

@  decirkel@herk-de-stad.be
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Kantklossen 
Twee wekelijks op 
maandagavond vanaf 
september om 19 uur in 
De Cirkel

De cursus, waarbij je kan 
kiezen uit verschillende 
soorten kant, bestaat uit 
vijftien lessen. 
Deelnameprijs: 60 euro. 

Creanamiddag 
krans van 
droogbloemen
Dinsdag 7 juni  
van 13-16 uur in De Cirkel

Een krans van droogbloemen 
is hip en trendy! Leer je 
eigen droogbloemenkrans 
samenstellen met een 
prachtige selectie van 
gedroogde bloemen. 
Deelnameprijs: 20 euro. 
Vooraf inschrijven is verplicht. 

Praatcafé 
Kom op tegen 
Kanker
Vrijdag 17 juni 
van 13.30-15.30 uur in 
Arenberghof Schulen

Tijdens het praatcafé 
ontdek je onder begeleiding 
van vrijwilligers van Kom 
op tegen Kanker de 
gelukswandeling.
Gratis deelname. Vooraf 
inschrijven.

In de eerstelijnszone Herkenrode (Alken, Diepenbeek, 
Hasselt, Herk-de-Stad, Zonhoven) bevinden zich vijf 
gelukswandelingen. De wandelingen zijn gemaakt op basis 
van de Geluksdriehoek, die ontwikkeld is door het Vlaams 
Instituut Gezond Leven. De Geluksdriehoek laat zien dat geluk 
uit drie grote onderdelen bestaat: ‘je goed voelen’, ‘jezelf 
kunnen zijn’ en ‘goed omringd zijn’. De driehoek focust vooral 
op de dingen die je zelf kan doen en veranderen. 

Ontdek op donderdag 2 juni onder leiding van de 
intergemeentelijke preventiemedewerker Marlies Peeters de 
Herkse gelukswandeling (2,88 km). Aan acht stopplaatsen 
staat een bordje met een QR-code. Elke QR-code leid je naar 
een vraag of een tip rond het verhogen van je welbevinden. 
De bank in de buurt van je stopplaats kan je gebruiken als 
rust- én ontmoetingsplek om te bouwen aan je geluk.
Gratis deelname. Vooraf inschrijven is verplicht. 

Officiële opening Gelukswandeling Herk-de-Stad
Donderdag 2 juni – 13-16 uur in De Cirkel

Workshop 
Veilig op de fiets (theorie) 
Dinsdag 24 mei – 13-16 uur in De Cirkel

Leer veilig fietsen door reële verkeerssituaties te 
bekijken en te bespreken vanuit het oogpunt van 
de fietser. De belangrijkste verkeersregels worden 
opgefrist en je krijgt tips om het veilig te houden op 
de weg. 

Gratis deelname. Vooraf inschrijven is verplicht. 
i.s.m. VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

Cursussen smartphones
Smartphone Android (voor beginners) 
Donderdag 12 en 19 mei en 2, 9 en 16 juni
van 17.30 tot 19.30 uur in De Cirkel

Met een smartphone combineer je tal van 
communicatiemogelijkheden en computerfuncties. 
E-mail, foto’s, werken in de Cloud, back-ups 
maken, … zijn slechts enkele thema’s die in deze 
lessenreeks aan bod komen. 
Deelnameprijs: 25 euro (5 lessen). Vooraf inschrijven!

Smartphone: online veiligheid en privacy 
Woensdag 18 mei van 17.30 tot 19.30 uur 
in De Cirkel

Onze private gegevens beschermen op een veilige 
manier is ontzettend belangrijk. Wat is nepnieuws 
en wat is phishing? Tijdens deze cursus sta je stil bij 
de veiligheidsaspecten van internet, e-mail, sociale 
media.
Deelnameprijs: 5 euro. Vooraf inschrijven!

Fotograferen met je smartphone
Maandag 23 mei van 13 tot 16 uur in De Cirkel

Leer in enkele uurtjes tijd hoe je eenvoudig prachtige 
foto’s en filmpjes uit je smartphone tovert.
Deelnameprijs: 5 euro. Vooraf inschrijven.

Itsme-app
Woensdag 1 juni van 17.30 tot 19.30 uur 
in De Cirkel

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. Vooraf inschrijven.



Maak op donderdag 5 mei van 17 tot 18 uur kennis met Buurderij 
Herx in de basisschool Herx in de Dokter Vanweddingenlaan 10. 
Dankzij Buurderij Herx kan je lekkere lokale producten zoals groenten 
en fruit, vlees, zuivel en brood rechtstreeks van de boeren en 
ambachtelijke verwerkers uit de regio kopen. Je kan er persoonlijk 
kennismaken met de producenten en uitzonderlijk ter plaatse kopen.

Een volledig overzicht van producten vind je op 
www.boerenenburen.be en klik vervolgens op buurderij Herx. 
Je kan er 24 uur op 24 online bestellen. 

Bestel je voor het eerst online? 
Gebruik dan tot 28 juni 2022 de kortingscode 5HERX2022. 

Eén keer per week op donderdag tussen 17 uur en 18 uur komt 
iedereen samen op de Buurderij in Tienerschool Herx, waar je de 
bestelde producten persoonlijk ontvangt van de Boeren terwijl je een 
babbeltje met ze slaat.

Buurderij 
Herx 
samen lokaal 
lekkers 
ontdekken

Donderdag 5 mei van van 17 tot 18 uur 
Basis- en tienerschool Herx, 
Dokter Vanweddingenlaan 10, Herk-de-Stad
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Sport en gezondheid
Gezondheidswandelingen
Iedere maandag - 14 uur aan De Cirkel
Gratis deelname.

Maandelijkse wandelingen

Kasteel van Loye - LummenKasteel van Loye - Lummen
Dinsdag 17 mei - vertrek 13 uur aan De Cirkel

MeldertMeldert
Dinsdag 21 juni - vertrek 13 uur aan De Cirkel

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

Maandelijkse fietstocht
Route LoksbergenRoute Loksbergen
Donderdag 12 mei
vertrek 13.30 uur aan De Cirkel 

Route Tuilt-StokrooieRoute Tuilt-Stokrooie
Donderdag 16 juni
vertrek 13.30 uur aan De Cirkel

Deelnameprijs: 3 euro, incl. koffie en gebak

Initiatie Padel
Dinsdag 31 mei van 13 tot 15 uur aan TC Schulen

Padel is een dynamische racketsport die het beste van tennis 
en squash combineert. Je speelt het twee tegen twee op een 
terrein met wanden. De slagen zijn makkelijk aan te leren door 
jong en oud. Bij padel is strategie belangrijker dan kracht.
Deelnameprijs: 7 euro. Vooraf inschrijven!

Sportactiviteiten i.s.m. Dienst Sport 

Netbal
Iedere woensdag van 10.30 tot 12 uur 
Sportcentrum Herkules 
Deelnameprijs: 20 euro voor 10 beurten.

Curvebowl
Iedere donderdag vanaf 13.30 uur
Sportcentrum Herkules 
Een variant van de bowlingsport. 
Deelnameprijs: 10 euro voor 10 beurten.

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

Yoga voor senioren
Iedere woensdag van 10.45 tot 11.45 uur
Sportcentrum Herkules
Deelnameprijs: 30 euro voor 10 beurten

Voor deze activiteiten kan er een beurtenkaart gekocht worden 
op de dienst Sport in Sportcentrum Herkules. Zumbakaarten 
zijn enkel in De Cirkel verkrijgbaar. In de deelnameprijs is steeds 
de verzekering inbegrepen. 



☎ 013 55 25 95 

@  sportdienst@herk-de-stad.be

Sport
Kom op zondag 19 juni tijdens de Smikkeltochten 
fietsen door het prachtige Herkse landschap en 
omgeving en geniet onderweg van enkele lekkere 
hapjes. Je steunt er bovendien Kom op tegen 
Kanker mee.
Je kan kiezen uit fietstochten van ongeveer 
dertig en zestig kilometer, gespekt met lekkere 
smikkelhapjes en – drankjes onderweg en op 
de eindstop. Wie kiest voor de tocht van dertig 
kilometer stopt onderweg twee keer en geniet van 
drie smikkels. Wie zestig kilometer fietst, stopt drie 
keer en krijgt vier smikkels. De start en aankomst 
is op de speelplaats van de Sint-Martinusscholen, 
campus Amandina (ingang via Oude Tramweg). 
Starten kan tussen 13 en 14.30 uur.

Deelnamekaarten kosten 8 euro per volwassene 
en 2 euro per kind tot 14 jaar.

Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar 
van maandag 9 mei tot woensdag 15 juni 
in Sportcentrum Herkules of via www.
vrijetijdherkdestad.be. Aan de kassa betalen 
volwassenen 10 euro en kinderen 2 euro. 
Maximum 600 fietsers. 

De opbrengst van de smikkeltochten gaat 
integraal naar Kom op tegen Kanker. 

Smikkeltochten, 
dat is fietsen en genieten van 
lekkers voor het goede doel

Kijk! Ik fiets!
Leer je kind fietsen op twee 
wielen in slechts twee uur 
en dit op zaterdag 21 mei of 
woensdag 22 juni, telkens 
van 14 tot 16 uur, aan 
sportcentrum Herkules. 

Met behulp van nuttige tips 
van ervaren monitoren en 
actieve begeleiding van de 
ouders 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 via 
www.vrijetijdherkdestad.be.

Herks Fietstreffen
Neem samen met de Herkse 
wielertoeristenclubs en de mountainbikeclub 
deel aan het Herks fietstreffen. 

Datum Doelgroep Plaats vertrek Vertrekuur Km

Za. 11 juni Visueel gehandicapten Parking voetbalterrein
K. Herk FC, Pikkeleerstraat

13.30 uur 50 km

Do. 16 juni Mountainbike Parking Tennishal 
te Schulen,Manestraat

19 uur 30 of 40 km

Zo. 19 juni Smikkeltochten,
 alle leeftijden

Sint-Martinusscholen, 
campus Amandina

13-14.30 uur 30 of 60 km

Zo. 26 juni Wielertoeristen 
Begeleiding door motorrijders

Parking kerkplein Schulen 8 uur 80 km

Geoefende fietsers Parking kerkplein Schulen 9 uur 50 km
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De komende maanden valt er weer heel wat te beleven in 
het Huis van het Kind aan het Trompetplein. Het Huis van het 
Kind Herk-de-Stad is een samenwerkingsverband tussen 
verschillende plaatselijke partners van kinderopvangorganisaties 
en gezinsondersteunende initiatieven. 

Het doel is het aanbod rond kinderopvang en gezinsondersteuning 
beter kenbaar en toegankelijker te maken. Workshops, lezingen en 
ontmoetingsmomenten worden afgestemd op noden van gezinnen en 
andere opvoeders en dit met oog voor kwetsbare gezinnen.

Boempatatmoment
Op vrijdag 13 mei wordt in het Huis van het 
Kind het tweede Boempatatmoment van 
dit jaar georganiseerd. De ‘Boempatat-
momenten’ zijn ontmoetingsmomenten 
voor mama’s, papa’s en andere 
vertrouwenspersonen zoals oma’s, opa’s, 
pleegouders, … en hun kindje(s) van 
nul tot drie jaar. Terwijl de kinderen met 
elkaar spelen, kunnen hun ouders een 
praatje slaan. Op vrijdag 13 mei staat het 
Boempatatmoment in het teken van tuff 

tray (wat zie, hoor, voel… ik in de tuin).Tijdens een tuff tray activiteit 
krijgt jouw kindje een uitnodiging om te ontdekken, te exploreren. Je 
kind wordt uitgenodigd om in een gesloten ruimte een open spel te 
creëren. Het is een open einde spel waar jouw kindje en jij samen op 
ontdekking gaan naar alle materialen. Hoe het spel verloopt en wat er 
juist gebeurt ligt volledig in handen van jouw kind.

Lezing Wim Geysen
Op dinsdag 31 mei om 20 uur vindt de geanimeerde lezing ‘Pop 
van Steen’ van Wim Geysen plaats. Hij vertelt over opgroeien 
en opvoeden met als enkele uitgangspunten (examen)stress en 
depressie.

Pamperboxen en ruilkast
Het Huis van het Kind staat ook 
in voor de pamperboxen en een 
ruilkast. Indien je baby, peuter 
of kleuter overschakelt naar een 
groter maatje van pampers of 
wanneer hij/zij uit de pampers 
is, kan je je overschotten 
deponeren in één van de 
pamperboxen in de vestigingen 
van De Speeldoos en in de 
kinderdagverblijven Duimelotje 
en Paboes. De pampers komen 
via het Huis van het Kind terecht 
bij plaatselijke gezinnen die 
het minder goed hebben. De 
ruilkast aan het Huis van het 
Kind is bestemd voor ouders 
met kleine kinderen van nul tot 
twaalf jaar. Kinderen kunnen 
hun klein spelmateriaal ruilen in 
aanwezigheid van een volwassene. 

Inschrijven voor alle activiteiten van het Huis van het Kind kan via 
www.herk-de-stad.be/huisvanhetkind.

Waaier aan activiteiten in het Huis van het Kind
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☎ 013 55 39 01

@  bibliotheek@herk-de-stad.be

Boekjes en Koekjes op 
de Boekstart-dag 
Op zaterdag 21 mei is het Boekstart-dag 
en zet de bib haar deuren open
 voor de allerkleinsten van 0 tot 2,5 jaar. 

Kom tussen 9 en 11 uur langs met je baby 
of peuter en verken het aanbod aan boekjes. 
Ontdek in de knusse peuterhoek hoe leuk het is 
om samen met boekjes bezig te zijn. Luister naar 
de speel- en voorleestips van onthaalmoeder 
Ayse Yakisikli uit Donk die al jaren actief is bij Kind 
en Taal. 
Laat je onderdompelen in rijmpjes, liedjes en 
gebaren… of zet je zintuigen op scherp in de 
levende Tik Tak…
Diane Jamar, verantwoordelijke van Boekstart bij 
Wiegwijs in Herk-de-Stad, geeft je graag meer 
uitleg over het project. 
De bib zorgt voor wat lekkers!
Graag vooraf inschrijven via een mailtje naar 
bibliotheek@herk-de-stad.be. 

Kwartiertje 
voorlezen
Elke zondag van 11 tot 
11.15 uur is het in de bib 
genieten van voorlezen van 
mooie prentenboeken. 
Alle kinderen zijn welkom

Leesclub ‘De 
Leesgezelle(n)’
Donderdag 16 juni om 20 uur in 
lokaal 11 in De Markthallen 

Leesclub ‘De Leesgezelle(n)’ 
bespreekt het boek 
‘De terugkeer van Esther 
Gerritsen’. 
Jaren na de dood van haar 
depressieve vader haalt 
Jennie het leven overhoop 
van haar stille broer en haar 
dementerende moeder door 
zijn zelfmoord te betwijfelen. 
De impact van haar gegraaf in 
het verleden is groter dan ze 
had kunnen voorzien.

Word online (opnieuw) 
lid van de bib
Een bibliotheeklidmaatschap aanmaken of verlengen 
kan je vanaf nu zelf via ‘Mijn Bibliotheek’ op herk-
de-stad.bibliotheek.be. Zo kan je meteen materialen 
reserveren of e-boeken uitlenen. Betaal na je (her)
inschrijving ook eenvoudig het lidgeld online via ‘Mijn 
Bibliotheek’. Nieuwe leden moeten binnen de twee 
maanden langskomen in de bib om hun lidmaatschap te 
bevestigen en hun identiteitskaart te laten registreren. 

Tijd voor een tijdschrift
Wist je dat je in de bib ook tijdschriften vindt? Er is 
keuze uit een ruim aanbod: van Knack over Knipmode 
tot Libelle. Ook voor jonge lezertjes zijn er leuke 
magazines te ontdekken zoals National Geographic 
Junior. Tijdschriften kan je net zoals andere materialen 
voor minstens vier weken uitlenen. Enkel het nieuwste 
nummer blijft nog even in de bib en kan je ter plaatse 
lezen in de leesruimte. Sinds kort zitten er ook enkele 
gloednieuwe magazines in de collectie: Margriet, Aan de 
haak, Burda Style en For Girls Only. Workshop 

E-boeken voor 
beginners
Woensdag 11 mei van 10 tot 1 uur 
in lokaal 11 in De Markthallen

Tijdens deze workshop maak je 
kennis met het e-boekenplatform 
cloudLibrary en leer je stap voor stap 
hoe je e-boeken kan uitlenen op je eigen 
smartphone, tablet of e-reader. Breng 
dus zeker je eigen toestel mee. 
Graag vooraf inschrijven via 
bibliotheek@herk-de-stad.be. 
Deelname is gratis. 
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Het zijn de parochiekerken die de aanleiding vormen voor de dorpstafels. In heel 
Vlaanderen denken kerkraden, pastorale teams, lokale besturen en burgers na over 
de toekomst van de vele parochiekerken. De redenen daarvoor zijn duidelijk: er zijn 
onvoldoende voorgangers voor de katholieke eredienst en bovendien nemen de 
onderhouds- en beheerskosten om vieringen met de kleiner wordende praktiserende 
gemeenschappen mogelijk te maken steeds toe.

Toekomst
Herk-de-Stad wil de denkoefening over de parochiekerken niet vrijblijvend houden. 
Integendeel, om uitspraken te kunnen doen over de toekomst van de gebouwen 
voor de eredienst, wil het bestuur er eerst zeker van zijn dat elk idee voor de kerken 
daadwerkelijk aansluit bij plaatselijke vragen en noden. De stad heeft daarom de UHasselt 
(onderzoeksgroep ArcK) onder de arm genomen om samen met burgers en betrokken 

Dorpstafels over 
de toekomst van 
de dorpskernen 

van Berbroek en 
Schakkebroek

Praktisch:
Dorpstafel Berbroek, vrijdag 13 mei, 19.30 uur in Parochiaal Centrum ’t Schel (Kapelstraat 28)
Dorpstafel Schakkebroek, vrijdag 20 mei, 19.30 uur in parochiezaal Amandina (Schoolstraat 35)
Inschrijven via bibliotheek@herk-de-stad.be.

© Paul Klee

organisaties na te gaan hoe de dorpskernen 
van Berbroek en Schakkebroek op korte termijn 
kunnen evolueren. Aansluitend komt de vraag 
over de mogelijke rol van de kerkgebouwen aan 
bod.

Kaartmateriaal en maquettes
Concreet organiseren de stad en UHasselt 
twee dorpstafels, op vrijdag 13 mei in Berbroek 
en op vrijdag 20 mei in Schakkebroek. Tijdens 
de dorpstafels stellen onderzoekers van de 
UHasselt en PARCUM (de organisatie die instaat 
voor de opmaak van het kerkenbeleidsplan van 
Herk-de-Stad) scenario’s voor die mogelijke 
toekomsten van de dorpskernen verbeelden. 
Dat gebeurt via kaartmateriaal en maquettes. 
De focus is de toekomstige organisatie van 
het gemeenschapsleven. In Berbroek zal het 
vooral gaan over de parochiezaal, de school en 
de lokalen voor kinderopvang en jeugd aan de 
overzijde; in Schakkebroek over de hele centrale 
zone met op de hoeken de oude jongensschool, 
de kerk en het Amandinahuis.

Deelnemers krijgen de kans om de scenario’s 
te becommentariëren en om wijzigingen voor 
te stellen. Een kwalitatieve leefomgeving is 
immers niet enkel het resultaat van plannen en 
berekeningen, maar eveneens van de mate waarin 
lokale burgers zich er thuis voelen en vertrouwen 
hebben in de toekomst. Het gaat tijdens de 
dorpstafels dus niet enkel om de ruimtelijke 
contouren, maar ook om de waardering voor de 
plekken en gebouwen en de menselijke bezieling 
daarvan.

De resultaten van de dorpstafels stromen door 
tot in het kerkenbeleidsplan. Ze worden achteraf 
gecommuniceerd aan de deelnemers.

Herk-de-Stad en UHasselt organiseren twee dorpstafels, op 13 mei in Berbroek 
en op 20 mei in Schakkebroek. Alle bewoners van de dorpen en medewerkers 
van organisaties die er actief zijn, zijn zijn welkom voor een debat over de 
toekomst van de dorpskernen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kansen 
voor de parochiekerken.
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Freddy Reniers. Foto’s archief Paul Vanwetswinkel.. 
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Kapel Onze Lieve Vrouw 
van Banneux in Berbroek 

viert haar 70-jarig bestaan
De Kapel Onze Lieve Vrouw van 

Banneux in de Grotstraat ter 
hoogte van de Paulusstraat in 

Berbroek bestaat dit jaar zeventig 
jaar. Dat wordt op zondag 15 mei 
plechtig herdacht en gevierd met 

de onthulling van een gedenkplaat 
en een receptie. Dit artikel is het 
resultaat van een interview met 

Jozef Liefsoons, afgenomen door 
Paul Vanderstraeten en Freddy 

Reniers. Heeft het onstaan ervan 
van kortbij meegemaakt.

Naar aanleiding van de jaarlijkse processie die eind jaren 
veertig van de vorige eeuw door de straten van Berbroek 
trok, werd op de plaats van de huidige kapel telkens een 
tijdelijk rustaltaar opgebouwd door wijlen August Buekers en 
wijlen Albert Liefsoons. Dit rustaltaar moest de dragers en 
deelnemers van de processie een rustpauze bieden.

Geldinzamelingsactie

Zo ontstond het idee om op deze plek een kapel te 
bouwen. Er werd na veel overleg een geldinzamelingsactie 
georganiseerd om de bouw van de kapel mee te 
ondersteunen. De materialen voor de bouw van de kapel 
werden geschonken en geleverd door verschillende 
instanties en door mensen uit de omgeving. De omheining 
in smeedijzer rondom de kapel is afkomstig van de 
jongensspeelplaats van de basisschool van Berbroek. De 
plaveien in de kapel zijn restanten van de vloer die in de 
Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Berbroek lag. De 
glasramen in lood in de zijgevels komen ook van restanten uit 
de verbouwing van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van 
Berbroek.

Bouw kapel

Halfweg het jaar 1951 begon men met de bouw van de 
kapel. Veel helpende handen hebben hieraan meegewerkt. 
Jozef Peeters en Marcel Gijbels namen de bouw- en 
metselwerken voor hun rekening. Albert Vos en zijn broer 
Alfons stonden in voor de schrijnwerkerij van het dak. 
Clement Liefsoons zorgde voor de bepleistering, terwijl Jozef 
Gijbels verantwoordelijk was voor het smeedwerk op de deur. 
Jozef Bosmans tenslotte was verantwoordelijk voor de witte 
Franse steen en het binnenaltaar. Alle helpende handen van 
toen zijn intussen overleden.

Bisschop van Luik-Limburg

Na de voltooiing van de bouwwerken werd de kapel in 1952 
plechtig ingewijd door de Bisschop van Luik-Limburg, Mgr. 
Kerkhofs, die een gewijde steen plaatste in het altaar. Vanaf toen 
werd de kapel een jaarlijkse stop- en rustplaats tijdens de processie. 
In de daaropvolgende jaren werd er begin mei nog steeds 
een plechtigheid gehouden voor het openen van de Maria- en 
meimaand. 

Schenkingen

De mensen die de kapel bezochten konden via het offerblok een 
centje schenken aan de kapel. De lichtkrans rond het Mariabeeld 
in de kapel heeft hierdoor de voorbije decennia honderden uren 
gebrand voor de genezing van zieken, een goede afloop bij 
medische ingrepen, goede examenresultaten en vele andere 
gelegenheden. Jaarlijks werd het offerblok gelicht en werd hiervan 
een jaarverslag opgemaakt. Met deze schenkingen werd in 2021 
het dak van de kapel vernieuwd en de oude eiken toegangsdeur 



Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Freddy Reniers. Foto’s archief Paul Vanwetswinkel.. 

Oxfam-Wereldwinkel 
Herk-de-Stad bestaat 25 jaar
Oxfam-Wereldwinkel Herk-de-Stad bestaat 25 
jaar. Oxfam-Wereldwinkels is een democratische 
vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor 
een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor 
menswaardig leven.

In 1995 werd in Herk-de-Stad voor het eerst afgetoetst 
of ‘eerlijke handel’ een draagvlak kon vinden. Een aantal 
mensen vonden elkaar en dit resulteerde uiteindelijk 
in de echte opstart van de Wereldwinkel in 1996. 
Aanvankelijk werkte deze groep nog onder de vleugels 
van de Hasseltse Wereldwinkel, maar op 13 november 
1996 stond het dan officieel in het Staatsblad: Oxfam-
Wereldwinkel Herk-de-Stad vzw. De ‘zusters Ursulinen’ 
waren zo vriendelijk onderdak te verschaffen in hun 
historische pand aan de Guldensporenlaan. In 1999 
verhuisde de winkel naar de huidige gebouw Markt 27. 
Dit 25-jarig bestaan zou normaal in 2021 gevierd worden, 
maar de coronamaatregelen maakten dit onmogelijk.

Wil jij ook meebouwen aan een eerlijkere wereld? 
Het leven verbeteren van de mensen die ons voedsel 
produceren? Rechtvaardiger en duurzaam consumeren? 
Dan ben je bij Oxfam-Wereldwinkel Herk-de-Stad aan het 
juiste adres!

Vrijwilligers gezocht
Oxfam Wereldwinkel zoekt enthousiaste personen om de 
ploeg vrijwilligers te versterken. Heb je interesse, spring 
dan even binnen in de winkel aan de Markt 27 of stuur 
een mailtje naar herk-de-stad@oww.be. Wereldwinkel 
Herk-de-Stad is open op woensdag, donderdag en 
vrijdag van 13.30 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 
12.30 en van 13.30 tot 17 uur.
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gerenoveerd. Eind jaren zeventig werd in samenspraak met de 
toenmalige pastoor wijlen E.H. Jozef Menten al het koperwerk, dat 
zich in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Berbroek bevindt, 
behandeld en van een coating voorzien. Hierdoor moet dit koper 
nooit meer jaarlijks opgepoetst worden, wat toch telkens een 
intensief karwei was.

Feestelijke herdenking 

Op zondag 15 mei om 11 uur wordt het zeventigjarig bestaan van 
de kapel plechtig herdacht en gevierd. Een gedenkplaat wordt 
onthuld en aan de aanwezigen wordt een receptie aangeboden. Het 
initiatief komt van Freddy Reniers samen met de buurtbewoners. 
Het stadsbestuur verleent voor de viering financiële en logistieke 
ondersteuning. Iedereen is dan welkom bij de kapel Onze Lieve 
Vrouw van Banneux in de Grotstaat ter hoogte van de Paulusstraat. 
De organisatoren danken intussen alle sympathisanten van de 
kapel. Een speciale dank voor wijlen Louisa Robben, wijlen Julia 
Somers en Jacqueline Jamar die de afgelopen decennia de kapel 
onderhouden hebben en een mooi stukje nostalgie en patrimonium 
voor ons bewaard hebben voor de toekomst.

Meer informatie

Meer info over deze kapel vind je ook terug in het boekje “Regina 
Angelorum: aspecten van Maria en heiligenverering in Groot Herk, 
samengesteld door Jan Van Duffel met foto’s van André Smeets. 
Dit boekje is uit te lenen in de bibliotheek of aan te kopen bij Danny 
Vereeken van de Geschiedkundige Kring Groot Herk voor 10 euro. 
Bestellen kan via e-mail dannyopstal@gmail.com of telefonisch: 
0479 58 26 07.



PROFICIAT
Bertha viert 101ste verjaardag

Bertha Everaerts vierde op 6 maart 
haar 101ste verjaardag met haar 
familie. Bertha, die geboren werd 
in Schulen, woont samen met haar 
zoon Robert.

Goud voor Paul en Dora
 
Op 10 april 2022 vierden oud-burgemeester 
Paul Buekers en zijn vrouw Dora Robijns hun 
gouden jubileum. Samen hebben ze één zoon.

Goud voor Leon en Simonne

Leon Putzeys en Simonne Vandeborg vierden 
op 3 april 2022 hun gouden huwelijk. Zij 
hebben twee dochters en vier kleinkinderen. 

Winnaars eindejaarsactie marktkramers gevierd
De winnaars van de eindejaarsactie 2021 van de marktkramers van Herk-de-
Stad werden gevierd. Onder de ingediende tombolabiljetten werden 25 winnaars 
getrokken. Zij ontvingen in totaal aan 1.925 Herkse marktduiten. De eerste winnaar 
is Yolande Nijns uit Geetbets, goed voor 300 euro aan Herkse marktduiten. De 
tweede winnaar is Lea Raskin uit Schakkebroek. Zij ontving 200 euro aan Herkse 
marktduiten. De derde winnaar was Lucien Wijnants uit Schulen. Hij mag voor 
150 euro aankopen doen op de Herkse woensdagmarkt. De andere prijswinnaars 
ontvingen een bedrag tussen 30 en 125 euro.

Stien wint wedstrijd rond helden
Tijdens de jeugdboekenmaand namen 64 kinderen in de bibliotheek 
deel aan de wedstrijd waarbij ze hun held in de spotlights mochten 
zetten. De tienjarige Stien Lemmens won de boekenbon. Stien vulde 
deze tekst in op haar deelnameformulier: ‘Mijn held is Nina Derwael. 
Dit is mijn held omdat ze goed is in turnen en ze olympisch kampioen 
geworden is. Daarom is dat mijn grote heldin.’
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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.)

zo, 1 mei  Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
ma, 2 mei  Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
di, 3 mei  Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
wo, 4 mei  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
do, 5 mei  Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
vr, 6 mei  Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
za, 7 mei  Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
zo, 8 mei  Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
ma, 9 mei  Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
di, 10 mei  Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
wo, 11 mei  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
do, 12 mei  Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
vr, 13 mei  Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
za, 14 mei  Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
zo, 15 mei  Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
ma, 16 mei  Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
di, 17 mei  Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
wo, 18 mei  Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
do, 19 mei  Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
vr, 20 mei  Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
za, 21 mei  Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
zo, 22 mei  Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
ma, 23 mei  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
di, 24 mei  Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
wo, 25 mei  Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
do, 26 mei  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
vr, 27 mei  Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
za, 28 mei  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
zo, 29 mei  Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
ma, 30 mei  Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
di, 31 mei  Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673

wo, 1 jun  Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
do, 2 jun  Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
vr, 3 jun  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
za, 4 jun  Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
zo, 5 jun  Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
ma, 6 jun  Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
di, 7 jun  Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
wo, 8 jun  Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
do, 9 jun  Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
vr, 10 jun  Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
za, 11 jun  Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
zo, 12 jun  Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
ma, 13 jun  Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
di, 14 jun  Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
wo, 15 jun  Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
do, 16 jun  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
vr, 17 jun  Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
za, 18 jun  Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
zo, 19 jun  Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
ma, 20 jun  Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
di, 21 jun  Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
wo, 22 jun  Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
do, 23 jun  Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
vr, 24 jun  Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
za, 25 jun  Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
zo, 26 jun  Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
ma, 27 jun  Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
di, 28 jun  Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
wo, 29 jun  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
do, 30 jun  Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986

27 \

WILFRIED CRETSKENS CLASSIC

7-11 uur
Sportcentrum Herkules
http://www.berkentrappers.be/ind/wilfried_cretskens_classic

Donderdag 26 mei

Jouw evenement in de UiTkalender? Tijdig invoeren…
Verenigingen die hun evenementen en activiteiten willen laten opnemen in de volgende UiTkalender 
moeten hun gegevens voor 1 juni invoeren in de uitdatabank. 
Nog geen gebruiker? Maak dan snel een login aan via www.uitdatabank.be.Activiteitenkalender mei - juni

BERBROEK TERRAST

14-2 uur
Dorpsplein Berbroek
vzw Jeelobee
berbroekterrast@gmail.com

Zaterdag 21 mei MEI

LEZING JEFFREY VAN DAELE
MIJN NATUURFOTOGRAFIE

20 uur
De Markthallen
Fotocollectief APL

Vrijdag 17 juni

OPENDEURDAG ZELFOOGSTTUIN HOEVE 
HET BLOKHUIS

14-17 uur
Herkkantstraat 31

Zondag 22 mei FIETSEN EN WANDELEN

19-21 uur
wekelijks
De Volksmacht
Femma Herk-de-Stad
greta.rombouts007@telenet.be

Donderdag 16 juni

JUNI

Kermis, een niet te missen feest!
Hou jij ook van flaneren langs de kermiskraampjes? Er is voor iedereen wat wils: 
draaimolens en eendjes vissen voor de allerkleinsten, schietkramen, botsauto’s,  …  
Of smul je liever van lekkere smoutebollen of heerlijke frietjes? Het kan allemaal.
De kermis in het centrum is binnenkort aan de beurt. Krijg je er niet genoeg van? 
Op naar Schakkebroek dan.

Centrum
De kermis in het centrum vindt plaats op zaterdag 21,  zondag 22 en maandag 23 mei 
2022. De meeste attracties zijn op zaterdag open van 18 tot 24 uur en op zondag en 
maandag van 14 tot 24 uur. De kermis wordt (’s zaterdags) officieel gestart met een 
openingsceremonie met de Harmonie Sint-Martinus van Herk-de-Stad.

Schakkebroek
In Schakkebroek wordt op zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 juni 2022 kermis 
gevierd. De attracties zijn open van 16 tot 20 uur.

OPENSCOUTSDAG

14-18 uur
Scouts Donk
Scoutsweg z/n

Zondag 22 mei



VOOR 
50+

Ontdek
tal van
sporten

9-15 uur

Muzikale 
afsluiter

 

€3

Waar: 
sportcentrum 
De Koekoek
Sportlaan 4B
3545 Halen

Goodiebag 
voor iedere 
deelnemer


