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Bos Schulen 
binnenkort toegankelijk
Eind november opent het nieuwe 
gemeentelijke bos tussen de 
Leemkuilstraat en de Sint-Jorislaan 
in Schulen. Het voorbije jaar 
werd het bos door de technische 
dienst en De Winning grondig 
gesaneerd en werden verschillende 
noodkappingen uitgevoerd. Ook 
de Amerikaanse vogelkers werd 
verwijderd. Op advies van een 
boswachter werden de voorbije 
weken ook nog de vele aanwezige 
dode en kaprijpe populieren uit 
veiligheidsoverwegingen verwijderd. 
Sinds midden oktober werkte de 
technische dienst aan de openstelling 
van het bos. In een eerste fase 
werden enkele wandelpaden in 
hakselhout aangelegd. Verschillende 
zones blijven nog ontoegankelijk 
omdat hier nog werkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden. In 
het toekomstige bosbeheersplan 
wordt nog een toekomstvisie 
uitgewerkt voor de zones waar 
er mogelijk nieuwe aanplantingen 
moeten gebeuren of waar er 
groenschermen aangeplant worden 
om de naastliggende percelen 
visueel af te schermen van de publiek 
toegankelijke zones.
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Met het Sint-Maartenfeest staat er in november eindelijk weer een echt 
groot evenement op onze activiteitenkalender. Het Sint-Maartenfeest 
op 11 november is voor onze gemeente één van de hoogtepunten 
van het jaar. Jong en oud vieren samen de feestdag van de Herkse 
patroonheilige.

Na een jaar onderbreking door dat verdomde coronavirus verwachten 
we heel Herk-de-Stad opnieuw op onze Markt voor een gezellige avond 
met muziek, circus acts, vuurwerk en natuurlijk lekkere pannenkoeken. 

Een ander cultureel hoogtepunt is de groepstentoonstelling van 
de Herkse kunstenaars van 19 november tot 12 december in De 
Markthallen. Het werk van deze exposanten is erg verscheiden. Dat 
geldt voor de thema’s die worden aangesneden en ook voor de gekozen 
disciplines. Onder meer schilderkunst, fotografie, keramiek en juwelen 
passeren de revue. De tentoonstelling is meer dan een bezoekje waard.

Na eerder deze zomer onder meer de Prieelconcerten en Snurken in het 
Park is het duidelijk dat het normale leven ook in Herk-de-Stad opnieuw 
hervat is. En dat hebben we vooral te danken aan de succesvolle 
vaccinatiecampagne. In Herk-de-Stad is net geen 95 procent van de 
inwoners ouder dan 18 jaar gevaccineerd. We leggen daarmee de 
beste cijfers van onze eerstelijnszone voor. We kunnen onze inwoners 
niet genoeg bedanken voor hun vaccinatiebereidheid.

Ook de verantwoordelijken van het vaccinatiecentrum in Hasselt, het 
zorgend personeel en de vele vrijwilligers die er actief waren verdienen 
een dikke pluim. Dankzij hun inzet is de vaccinatiecampagne in onze 
eerstelijnszone zo geslaagd en konden we allemaal de draad van 
het leven opnieuw oppikken. Helemaal achter de rug is de pandemie 
uiteraard nog niet. Zo krijgen bepaalde doelgroepen momenteel nog 
een derde prik. Hou zeker onze gemeentelijke kanalen goed in de gaten 
voor meer informatie hierover.

Samen blijven we intussen genieten van de vele activiteiten 
georganiseerd door onze gemeentelijke vrijetijdsdiensten en onze 
verenigingen. We zien jullie dan ook graag op het Sint-Maartenfeest, 
op de tentoonstelling van de Herkse kunstenaars of wie weet tijdens 
een gezellige wandeling in het Leemkuilbos in Schulen (gelegen tussen 
de Sint-Jorislaan, Leemkuilstraat, Minstraat en Donderveldstraat) dat 
binnenkort voor iedereen toegankelijk zal zijn. 

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



Herk in beeld Snurken in ‘t Park - Herkse Fun Run
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Herkenaar in de kijker

Loriana Vanstreels (7) uit Schakkebroek heeft een extreem 
zeldzame botziekte waardoor ze amper of niet meer groeit. 
Amper acht kindjes in de wereld hebben dezelfde ziekte, 
die zo zeldzaam is dat ze geen naam maar een code heeft. 
Loriana kan sterven van een knikje in haar ruggenwervel. Ze 
moet dus extreem voorzichtig zijn. Dankzij vzw TUKI kreeg 
ze een aangepaste rolstoel en fiets.

SMEDIS-AL. Dat is de code van de ziekte die Loriana Vanstreels 
heeft. In Europa is Loriana de enige die deze extreem zeldzame 
botziekte heeft. “Ze weten er in België nauwelijks iets over”, 
vertelt mama Lesley Zwerts. “Loriana was bij haar geboorte 51 
centimeter. We zagen niet dat er iets mis was. Bij Kind en Gezin 
zeiden ze wel dat ze niet groeide. Ik maakte daar niet veel van. 
Loriana kon alles. Toen ze twee jaar was, merkten we wel dat haar 
armpjes korter waren. In het ziekenhuis in Leuven hebben ze bloed 
geprikt bij Loriana, mijn vriend Nico en mij. Pas na zes jaar zoeken 
hebben ze uiteindelijk gevonden wat het is. Onze rug en nek 
zitten aan elkaar vast met wervels. Bij Loriana zit maar een klein 
stukje vast. Als dat stukje losklikt, kan ze sterven. Ze moet dus 
heel voorzichtig zijn met bewegingen. Springen op de trampoline, 
sporten, ravotten op de speelplaats, … Loriana mag het allemaal 
niet.”

“En dat is niet altijd even leuk”, vertelt Loriana die naar school 
gaat in het tweede leerjaar in de Vrije Basisschool ’t Leer-rijk in 
Schakkebroek. “Ik zit tijdens de speeltijd meestal op een bankje. 
Gelukkig heb ik veel vriendinnen die met mij komen praten. Het 
is een heel leuke school. Ze hebben speciaal voor mij voor een 
aangepaste stoel, een bureau, een kapstok en een toilet gezorgd.”

97 centimeter

Een foutje door de combinatie van de genen van Nico en Lesley 
zou aan de basis van de ziekte van Loriana liggen. “De meeste 
kindjes die het hebben, worden dood geboren”, vertelt papa 
Nico. “Hoe het komt dat Loriana het wel gehaald heeft, weten de 
dokters niet. We weten wel niet welke vooruitzichten onze dochter 
heeft. Niemand kan zeggen hoe oud ze zal worden of hoe haar 
toestand zal evolueren. Ze zal wel niet meer veel groeien. Dat is 
zelfs beter voor haar. Ze is nu 97 centimeter, zoals kindjes van drie 
of vier jaar. Even was er sprake van dat een Amerikaanse chirurg 

haar zou kunnen opereren. We zijn hiervoor voor veertien dokters 
verschenen. De operatie blijkt te gevaarlijk te zijn. We moeten wel 
elk jaar naar Leuven blijven gaan. We blijven hopen dat ze meer te 
weten komen over haar ziekte.”

Rolstoel

Omdat Loriana korte armpjes en beentjes heeft, heeft ze het moeilijk 
met wandelen. “Daarom raden ze ons aan om haar regelmatig 
in een rolstoel te zetten”, vertelt mama Lesley. “Met een gewone 
rolstoel was Loriana niets. Het moest een aangepaste rolstoel zijn 
met een extra achterwieltje zodat ze niet achterover kan vallen. 
Zo’n aangepaste rolstoel is best duur. En net omdat haar ziekte zo 
zeldzaam is, komt de ziekenfonds nergens in tussen. Ouders van 
de school hebben dan contact opgenomen met TUKI. Dat is een 
vzw die ouders met een kind met een levensbedreigende ziekte 
ondersteunt. Zij hebben voor ons een rolstoel en een speciaal 
aangepast fietsje geregeld. Loriana is er ontzettend blij mee.”

De stoere meid rijdt met haar roze rolstoel door het huis. “We 
hebben alles rolstoelvriendelijk gemaakt”, vertelt papa Nico. “Alles is 
gelijkvloers. De kans is groot dat ze ooit altijd in de rolstoel zal moeten 
zitten. Ze heeft het niet altijd gemakkelijk met haar ziekte. Ze praat 
er met ons nauwelijks over. Ze ziet ook dat haar vriendinnen blijven 

groeien. Ze heeft het er ook 
moeilijk mee dat haar jongere 
broer Alexander al een stuk 
groter is dan zij. Ze heeft wel 
veel aan de gesprekken met 
een psycholoog. En aan haar 
vriendinnen natuurlijk. We zijn blij 
dat iedereen haar zo graag heeft 
en haar zoveel mogelijk helpt. 
De kinderen staan te springen 
om haar boekentas te dragen 
en ook op school doen ze echt 
alles voor haar. Ze willen zelfs het 
schoolgebouw aanpassen zodat 
ze vlot met haar rolstoel overal 
door kan. We zijn blij dat we in 
zo’n warme omgeving wonen.”

Loriana Vanstreels  
Botziekte van
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is zo zeldzaam dat ze geen naam heeft

5 \



/ 6

Gas als energiebron om de woning te verwarmen, een warme douche te nemen of om te koken? Heel 
wat mensen gebruiken het. Hoewel licht ontvlambaar, is gas een veilige energiebron. Tenminste als je je 
gasinstallatie regelmatig laat controleren en onderhouden. Ruik je toch een gasgeur? Met deze tips van 

de brandweer en netwerkbedrijf Fluvius weet je wat te doen.  

Gasgeur: 
hoe herkennen en hoe melden?

Dossier uitgelicht
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Hoe herken je een gaslek?

Een sissend geluid - denk aan een kleine scheur 
in de leiding, een gaatje in de slang, een slechte 

aansluiting of een kapot koppelstuk

Een vieze, doordringende geur

Een verkleuring of uitgedroogde plek 
op leiding of gasaansluiting

Waar zit het gaslek?

• Verwarmingsketel
• Gasfornuis
• Gaskachel

Hoe spoor je een gaslek op?
Ruik en/of hoor je iets, maar weet je niet van waar het 
komt? Met een schuimend zeepsopje op de gasleiding en 
op de gaskoppeling kun je het lek opsporen. Kijk naar het 
extra schuim! 

Wat doe je bij een gaslek?
Hoor je een duidelijk sissend geluid? Ruik je een 
onmiskenbare gasgeur? Dit doe je onmiddellijk:

• Ramen en deuren openen
• Hoofdtoevoer van het gas sluiten (kraanuiteinde moet 

haaks op de leiding staan = dicht)
• Gebruik geen elektrische apparaten en geen gsm, 

schakel geen lichtknoppen aan of uit
• Zorg dat iedereen meteen het pand verlaat
• Bel buiten op een veilige afstand naar het gratis 

meldnummer 0800 65 0 65 
• Wacht buiten tot een controleur ter plaatse is geweest
• In uiterst penibele omstandigheden mag je ook de 

brandweer bellen via het noodnummer 112.

Voorkom een gaslek
• Lees de gebruiksvoorschriften van gastoestellen in huis 

en leef ze na. Sleutel zelf niet aan de installatie
• Kijk regelmatig de vlammen van je gastoestellen na:

 - Zijn ze mooi blauw? Niets aan de hand, je toestel 
heeft een goede verbranding
 - Is de vlam oranje of geel? Is ze hoger dan normaal? 

Dit wijst erop dat je toestel niet goed werkt! Er is 
gevaar voor CO-vergiftiging. Neem contact op met 
de gasinstallateur.

• Laat je gastoestellen (gasbrander, gaskachel, centrale 
verwarmingsketel, gasfornuis, doorstromer…) 
plaatsen en jaarlijks onderhouden door een erkend 
aardgasinstallateur. Zo ben je er zeker van dat alle 
geldende veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd.

Waar je gasflessen opbergen?
Gasflessen met propaan of butaan 
- bijvoorbeeld voor de barbecue of 
andere toepassingen - berg je best 
op de juiste manier op. 
Voorzichtigheid hierbij is wel 
aangeraden. 

Nog wat tips:

• Bewaar gasflessen rechtopstaand en buiten - 
propaangas kun je zelfs tot -40°C gebruiken

• Bewaar gasflessen in goed verluchte ruimten, bv. open 
schuurtje, hok, afdak…

• Draai de gaskraan altijd goed dicht, zelfs als de gasfles 
leeg is. 

• Verwijder de drukregelaar 
• Plaats bij oude gasflessen de ‘hoed’ of kraanbeschermer 

terug op de kraan.

Melding gasgeur:
Fluvius: 

bel gratis 0800 65 0 65 om gasgeur te melden

Brandweer: 
bel 112 voor dringende noodhulp/bij levensgevaar

Spraak- of gehoorprobleem?
Via de sms-service van Fluvius kun je een gaslek ook 

melden aan 8635. Start je bericht met G, 
gevolgd door je postcode en je adres.

• Barbecue op gas
• Geiser



Prikbord

Bladafval kan 
vanaf 2 november 
binnengebracht worden 
op het recyclagepark
Ook dit jaar kan je vanaf dinsdag 2 november tot en met 29 
januari 2022 op de Limburg.net-parken kosteloos bladafval 
van het openbaar domein afleveren. Het moet gaan om zuiver 
bladafval van bomen op openbaar domein en niet om ander 
fijn tuinafval of snoeihout. Wie tussen zijn bladafval ander afval 
vermengt, krijgt dit wel aangerekend op zijn quotum groenafval. 
De parkwachters zullen hierop toezien.

Hoe wordt de aanlevering van het bladafval geregistreerd?
Je verzamelt zuiver bladafval in een zak of bak. Met je eID 
registreer je je bij het oprijden van de weegbrug. Daarna kies je 
de knop bladafval.

Winteruurregeling van kracht 
op het recyclagepark 
Vanaf dinsdag 2 november 2021 gaat de winteruurregeling in op het 
recyclagepark. Vanaf dan tot en met zaterdag 26 maart 2022 kan je op 
volgende tijdstippen je afval naar het park brengen: 

Maandag Gesloten Gesloten

Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Woensdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Donderdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Tijdens de winteruurregeling zijn de limburg.net-parken gesloten op 
maandag, zondag, 11 november, 25 december en 1 januari.  
Op 24 en 31 december sluiten de parken om 12.30 uur.   
Meer info over de werking van een Limburg.net-park vind je op 
www.limburg.net/recyclageparken

Aangifte van adreswijziging
nu ook volledig online
Het digitaal  loket op www.herk-de-stad.be is met het aangeven 
van een adreswijziging weer een functie rijker. Kom je in Herk-de-
Stad wonen, verhuis je binnen de stad zelf of ga je in het buitenland 
wonen? Geef je adreswijziging en die van je gezinsleden dan 
meteen online door. Het bespaart je weer een bezoek aan het 
stadhuis. Alle informatie krijg je op www.herk-de-stad.be/verhuizen. 
Wist je trouwens dat je op het digitaal loket op de gemeentelijke 
website (via de knop online aanvragen op www.herk-de-stad.
be) heel wat documenten vanuit je luie zetel 24 uur op 24 kan 
aanvragen? Een verplaatsing naar het stadhuis is dikwijls toch 
overbodig. Moet je toch in het stadhuis zijn, vergeet dan niet dat de 
gemeentelijke diensten op afspraak werken. Een afspraak maken 
kan via www.herk-de-stad.be/afspraakmaken, telefonisch via 
013 38 03 10 of aan het onthaal.

De pincode van je 
elektronische identiteitskaart
De pincode van je eID is de sleutel waarmee je de sterk 
beveiligde certificaten op de microchip van je identiteitskaart kan 
ontgrendelen.
Om toegang te verkrijgen tot de online dienstverlening van de 
overheden moet je immers bewijzen dat je bent wie je beweert te 
zijn.

Dit kan veilig:
• met iets wat jij alleen hebt, namelijk jouw identiteitskaart 
• in combinatie met iets wat jij alleen weet, namelijk jouw 
pincode

De pincode is belangrijk.  
Onthoud of bewaar deze code dus goed.

Sluitingsdagen
Stadhuis en OCMW
Maandag 1 november (Allerheiligen)
Dinsdag 2 november (Allerzielen)
Donderdag 11 november (Wapenstilstand)
Maandag 15 november (Feest van de Dynastie)
Vrijdag 24 december (kerst)
Maandag 27 december (kerst)
Donderdag 30 december (kerst)
Vrijdag 31 december (Oudejaarsavond)

Sluitingsdagen bibliotheek
Maandag 1 november, dinsdag 2 november, donderdag 11 november, 
maandag 15 november, vrijdag 24 december, zondag 26 december, 
donderdag 30 december en vrijdag 31 december

Sluitingsdagen De Cirkel
Maandag 1 november, dinsdag 2 november, donderdag 11 november, 
maandag 15 november, vrijdag 12 november, vrijdag 24 december en 
van maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december

Sluitingsdagen De Markthallen
Maandag 1 november, donderdag 11 november, maandag 15 november, 
dinsdag 2 november en van vrijdag 24 tot en met vrijdag 31 december
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Telex gemeente- en OCMW-raad

Hier lees je een selectie uit de raadsbeslissingen van september 
en oktober.

Raadsleden
Erik Evens (CD&V) volgt tijdelijk Lore Michiels (CD&V) in de 
gemeenteraad op. Toon Durwael is tot de terugkeer van Lore Michiels 
gemeenteraadsvoorzitter.

Lokaal Energie- Klimaatpact
De gemeenteraad keurt de ondertekening van het Lokaal Energie- en 
Klimaatpact goed. Herk-de-Stad zal inzetten op onder meer volgende 
doelstellingen: bomen planten, energiebesparende renovaties in de 
werken, toegangspunten tot deelsystemen opzetten, inzetten op 
ontharding en extra opvang voor regenwater. 

WIFI-netwerk
De gemeenteraad gaat akkoord met de opzet van een WIFI-netwerk in 
het kader van het WIFI4EU-project. Het WIFI-netwerk wordt aangelegd 
in het centrum (Markt en gedeelte Zoutbrugstraat/Diestsestraat), De 
Markthallen en de bibliotheek en in de lokalen van Scouts Donk, KSA 
Berbroek, Chiro Herk en Chiro Schulen.



De temperaturen dalen en meer en meer mensen steken 
haardvuren of kachels aan om (bij) te verwarmen. Maar is 
dit wel altijd zo’n goed idee?

Huishoudelijke houtverwarming levert een bijdrage aan de 
doelstelling voor energieopwekking door hernieuwbare 
energiebronnen, maar is ook de oorzaak van een aantal 
problemen. In Vlaanderen waren in 2016 ca. 30% van het fijn stof 
en dioxines en meer dan 50%  van het benzo(a)pyreen afkomstig 
van huishoudelijke houtverwarming.
De belangrijkste oorzaken zijn het stoken met hout in oudere 
en vervuilende toestellen en het slecht gebruik van toestellen. 
Daardoor is de luchtkwaliteit slechter tijdens het stookseizoen. 
Soms is er ook hinder voor omwonenden, er komen klachten en 
er zijn ook gezondheidseffecten.

Gezondheidseffecten

Een slecht gestookte houtkachel of open haard veroorzaakt 
meer vervuiling dan 100 gaskachels bij elkaar. Dat komt omdat 
de verbranding vaak onvolledig is, als gevolg van een te lage 
verbrandingstemperatuur of een gebrek aan zuurstof. De 
belangrijkste vervuilende stoffen die bij het stoken van hout 
vrijkomen zijn koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen, waaronder 
PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Ook ontstaan 
zeer giftige dioxines.
Koolmonoxide (CO) veroorzaakt koolmonoxidevergiftiging. In kleine 
concentraties irriteert het slijmvliezen en longen. Koolwaterstoffen 
kunnen ongezond zijn en dragen bij tot smogvorming. Een aantal 
PAK's zijn kankerverwekkend. Zelfs een houtkachel waarin alleen 
ongeverfd, goed gedroogd hout wordt gestookt, vervuilt de lucht.
Een open haard of houtkachel leidt binnenshuis tot zeer hoge 
concentraties PAK's, zoals het kankerverwekkende benzo-a-
pyreen. Ook komen er fijne stofdeeltjes in de kamer die schadelijk 
kunnen zijn. Buitenshuis zorgen open haarden en houtkachels 
voor gezondheidsproblemen bij omwonenden, met name bij 
mensen met ademhalingsproblemen.

CO-vergiftiging

Daarbij komt nog het risico op CO-vergiftiging: bij slechte afvoer 
van de verbrandingsgassen (slecht trekkende schoorsteen) en/of 
verbranding met te weinig zuurstof (te weinig luchttoevoer) wordt 
koolmonoxide gevormd: een kleurloos en geurloos gas, maar 
een sluipend gif. Als de kamer onvoldoende verlucht is kan de 
concentratie koolmonoxide er zo hoog oplopen dat het gevaarlijk 
wordt. Van lage concentraties kan je hoofdpijn krijgen, misselijk 
worden en gaan braken; van hoge concentraties kan je flauw 
vallen. In het ergste geval kan CO-vergiftiging een dodelijke afloop 
hebben.

Zorg dus altijd voor een goed functionerende kachel, een goed 
trekkende schoorsteen en voldoende ventilatie in de kamer.

Is verwarmen met
haardvuren 
of kachels 
een goed idee?
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De digitale meter: 
zin en onzin
Digitaal infomoment over 
de digitale meter
Wonen in West-Limburg is een intergemeentelijke 
samenwerking van de gemeenten Lummen, Halen en 
Herk-de-Stad oraniseren voor hun inwoners samen met het 
Energiehuis Limburg een digitaal infomoment over de digitale 
meter. Deze digitale infosessie vindt plaats op dinsdag 30 
november van 19 tot 21 uur. 
Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius stelselmatig digitale meters. 

Op zich verandert er niks voor de gebruikers. 
Maar waarom dan digitale meters? Wat zijn de voor- en 
nadelen ervan? En wat brengt de toekomst ons? Welke 
mogelijkheden zal een digitale meter in de toekomst brengen? 

Over de combinatie van een digitale meter met zonnepanelen 
doen heel wat verhalen en geruchten de ronde. Tijdens deze 
infosessie hoor je de juiste feiten en worden heel wat mythes 
ontkracht. 

Wanneer je inschrijft, krijg je de dag voor de infosessie, 
dus op maandag 29 november, een mail toegestuurd met 
daarin een link. Op dinsdag 30 november vanaf 19 uur klik 
je op deze link en zo krijg je toegang tot de digitale ruimte. 
Deze infosessie verloopt via Zoom. Natuurlijk is er ook de 
mogelijkheid om vragen te stellen.

Inschrijven kan via 
energiehuislimburg.be/wonen-west-limburg/



Last van ratten?
De bruine rat is een echte ‘cultuurvolger’. Ze voelt zich in 
de buurt van de mens zo goed dat ze waarschijnlijk nooit 
helemaal uitgeroeid kan worden. Net daarom moeten 
burgers en de lokale overheid  samenwerken om de 
overlast te beperken.

Hoe weet je waar de ratten zich bevinden? Omdat ze niet goed 
zien, gebruiken ratten meestal dezelfde paadjes (‘wissels’). Die 
herken je aan de uitwerpselen of pootafdrukken. Ga daar dus 
eerst naar op zoek, voor je iets onderneemt. Nog een tip: een 
nest herken je aan de ronde opening, net groot genoeg om de rat 
binnen te laten. Om te weten of een nest nog in gebruik is, stop je 
de ingang dicht. Als die 24 uur later terug opengemaakt is, is de 
rat nog niet vertrokken.

Waarom bestrijden?
Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat 
te bestrijden. Dit is niet zonder reden.
• Ze brengt heel wat ziekten over (o.a. via haren, uitwerpselen 

en urine).
• Ze veroorzaakt veel schade, zowel aan infrastructuur 

(isolatiemateriaal, kabels,…) als aan (voeder)gewassen.
• Ze plant zich erg snel voort en heeft amper natuurlijke 

vijanden. 60 jongen per jaar is voor één vrouwtje niet 
uitzonderlijk.

De beste manier om de rat te bestrijden is preventie. Bruine ratten 
voelen zich immers thuis op plaatsen waar veel voedsel, water en 
beschutting is.

Preventietips
Laat geen voedselresten buiten liggen
• Voeder (huis)dieren zoals kippen ’s morgens en niet te veel.
• Eten dat te lang blijft liggen, trekt ratten aan.
• Gooi geen gekookte etensresten op de composthoop.
• Gebruik voederhuisjes om vogels te voederen.
• Zorg voor een opgeruimde en propere omgeving in en rond 

de woning.
• Zet vuilniszakken bij voorkeur de ochtend van de ophaling 

buiten.
• Deponeer organisch afval in en niet naast het compostvat en 

zet het vat bij voorkeur op een harde ondergrond.
• Berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers.

Ratten afkomstig van openbaar domein
Als je denkt dat de ratten afkomstig zijn 
van een waterloop in de buurt (1ste, 
2de of 3de categorie, dus geen kleine 
grachtjes) neem je best contact op 
met de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), die verantwoordelijk is voor 
de rattenbestrijding in de Vlaamse 
waterlopen. 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
tel. 011 29 12 70 (vestiging Hasselt)
e-mail: info@vmm.be

Komen de ratten uit een naburige 
gracht of ander openbaar 
eigendom? 
De technische dienst stuurt gratis de 
gemeentelijke rattenvanger langs om 
het gepaste bestrijdingsmiddel aan te 
brengen. Je kan je melding doorgeven 
via het meldingsformulier op www.
herk-de-stad.be.

Zwerfvuil en sluikstorten veroorzaken veel ergernis
Afval in de openbare ruimte veroorzaakt veel 
ergernis. Het ontsiert de omgeving en trekt nog 
meer afval aan. Het kost de overheid jaarlijks 
miljoenen euro’s. 

Sluikstort

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil 
of bedrijfsafval. We denken dan aan groot afval of 
huisraad dat ergens in de natuur wordt achtergelaten. 
Huisvuil deponeren in de openbare afvalbakken is ook 
sluikstorten, net zoals het vullen van andermans container 
met je afval.  

Afval kan je steeds kwijt in het recyclagepark. Matrassen 
kunnen zelfs gratis naar het containerpark gebracht 
worden. Bij aankoop van een nieuwe matras is de 
handelaar zelfs verplicht om je oude matras terug te 
nemen voor recyclage. 

Zwerfvuil

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten 
op een plaats waar dat niet hoort. Voorbeelden genoeg: 
sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, 
tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, 
mondmaskers, …

Zwerfvuil vind je in wegbermen en waterlopen, aan 
bushaltes, op marktpleinen, enz.  Zelfs de koeien vinden 
zwerfvuil in hun weide en hun voeders. In de magen van 
de dieren veroorzaken stukjes zwerfvuil letsels die kunnen 
leiden tot ziekte en soms tot sterfte van het dier. Jaarlijks 
zouden volgens schattingen tot 6.200 koeien ziek worden 
door zwerfvuil waarvan zelfs 2.500 dieren overlijden.

Gevolgen van achtergelaten afval
`
Afbraaktijden van afval in de natuur

• bananen- of sinaasappelschil – 1 tot 3 jaar
• blikjes van frisdrank of bier – het deksel (aluminium) 

vergaat nooit, de rest van het blikje (staal) 50 jaar!
• kauwgom – 20 tot 25 jaar
• petfles van polyester, zoals frisdrankflesjes 5 à 10 jaar
• sigarettenpeuken – ongeveer 2 tot 12 jaar
• polystyreen zoals koffiebekers, frietbakje, piepschuim – 

tientallen jaren
• plastic zak – 10 tot 20 jaar
• glazen fles – 1 miljoen jaar
• een wegwerpmondmasker - deels onafbreekbaar!
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Zwerfvuil en sluikstorten veroorzaken veel ergernis
deelnemers! Ook een dikke merci voor iedereen die regelmatig 
op eigen houtje zwerfvuil ruimt. Hartelijk dank! 

Boetes voor overtreders!

Boetes kunnen zeer hoog oplopen.  De bedragen zijn een 
veelvoud van de normale stortkosten.  Overtreders krijgen naast 
een fikse boete de rekening voor de opruim- en afvoerkosten 
gepresenteerd!

Sluikstorten kan je melden aan de gemeente. Dit doe je via www.
herk-de-stad.be/meldingafval of telefonisch via 013 38 03 06. 
Sluikstorten op het openbaar domein worden dan zo spoedig 
mogelijk door de gemeentediensten opgeruimd. 

Win een bruiswatertoestel

Voorkom  afval en schaf een bruiswatertoestel aan. Je moet 
niet sleuren met drankflessen, geen bergplaats voorzien voor 
stockage en er is geen PMD-afval. En bovendien, het is goed 
voor je portemonnee. 

Gebruik de afvalbak van de handelszaak, de openbare 
afvalbak of neem je afval mee naar huis en deponeer het in je 
eigen vuilnisbak!

Nieuwe gemeentelijke vuilnisbakken

De nieuwe gemeentelijke afvalbakken zijn reeds een tijdje 
in gebruik.  Door de lockdown is het normale gebruik van 
de afvalbakken tijdelijk verstoord geweest.  Geen wekelijkse 
marktdag, gesloten scholen, enz.  Ondertussen herneemt 
het normale leven en ontstaat er een zicht op het normale 
gebruik van de nieuwe afvalbakken.  De ophaalrondes werden 
aangepast aan de vullingsgraad van de vuilnisbakken.  De 
ophalers stellen vast dat er sindsdien veel minder zwerfvuil 
rond de vuilnisbakken ligt.  Aan de gebruikers wordt gevraagd 
om vooral geen afval bovenop de opening te leggen.  Zo lijkt 
het dat de vuilnisbak vol is terwijl dat niet zo is.

Vuilnisbakken in natuurgebieden

Waarom staan er weinig of geen afvalbakken in 
natuurgebieden, bossen en langs veldwegen? De ervaring 
leert dat dit het afvalprobleem niet oplost, maar verergert. 
Er ontstaat zwerfvuil door afval dat naast de afvalbak 
terechtkomt. Deze afvalbakken worden vaak gebruikt door 
sluikstorters die tijdens hun wandeling huishoudelijk afval 
dumpen in de openbare vuilnisbakken. Gebruik herbruikbare 
drinkflessen en brooddozen als je de natuur intrekt en neem 
je overige afval netjes mee naar huis. 

400 deelnemers aan de zwerfvuilactie Straat.net

400 deelnemers van vier scholen en vier verenigingen namen 
de Herkse wegbermen onder handen. Samen hebben 
ze 370 kg zwerfvuil bijeengehaald. Dikke pluim voor alle 

Ben je inwoner van 
Herk-de-Stad en wil je 
graag een toestel winnen? 

Stuur het antwoord door op de 
vraag ‘Wat is de afbraaktijd van  
kauwgom?’. De oplossing vind 
je in de tekst hierboven. Mail het 
antwoord samen met je voornaam, 
naam, adres en telefoon- of 
gsm-nummer voor maandag 29 
november door naar 
leefmilieu@herk-de-stad.be of 
bel 013 38 03 06. De dienst 
Leefmilieu neemt conact op 
met de gelukkige winnaars.
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Nieuw systeem voor afvalophaling: 
wat verandert er vanaf 1 januari?
Vorig jaar werd beslist dat de afvalophaling in heel wat Limburgse gemeenten, waaronder Herk-de-Stad, er vanaf 2022 
anders zal uitzien. Op 1 januari voert Limburg.net een nieuw ophaalsysteem in: Optimo. Dit systeem biedt verschillende 
voordelen. Eén ophaalwagen haalt op één dag tot vijf afvalsoorten op bij je thuis. Voor meer info: 0800 90 720

Papier en karton 
maandelijks 
opgehaald.

Glas- en textiel- 
containers 

blijven staan.
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Meer info op www.limburg.net/optimo

Eén ophaaldag voor alle afvalzakken.

Minder wagens op de baan: goed voor 
milieu, klimaat, mobiliteit en gezondheid.

Minder afval bij de niet-recycleerbare  
afvalsoort huisvuil.

Kortom: klaar voor de toekomst!
Snoeihout op 
aanvraag aan 

huis opgehaald. 

Grofvuil op 
aanvraag blijven 

wij aan huis 
ophalen.
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3 41 2
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5
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De zakken worden  
gesorteerd per kleur. 

De wagen rijdt met 
alle zakken naar het 
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door één ophaal-
wagen opgehaald. 

keuken-
afval

tuinafval
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Nieuw ophaalsysteem voor afval

• Het basisprincipe is ‘slim sorteren, beter 
recycleren’.

• Eén ophaalwagen zal op één dag vijf fracties 
ophalen. Elke fractie heeft zijn eigen kleur 
van vuilniszak.

• De zakken zijn zo gemaakt dat ze niet 
stukgaan in de perswagen zodat deze bij het 
leegmaken eenvoudig per kleur gesorteerd 
kunnen worden.

• Vanaf dan wordt keukenafval en textiel ook 
bijkomend opgehaald. De gekende, witte 
zakken voor groenafval verdwijnen. Tuinafval 
zal opgehaald worden in een groene zak, 
keukenafval in een gele zak.

Je ontvangt eind december de afvalkalender in je 
brievenbus met daarin de ophaaldagen. 

Omschakeling afvalzakken

Vanaf 1 januari 2022 is de definitieve omschakeling 
naar de grijze huisvuilzak en naar de nieuwe pmd- 
en tuinafvalzakken een feit.

• huisvuil: de bordeaux huisvuilzak is in 2022 
niet meer geldig. Je kan vanaf dan enkel de 
grijze zakken buitenzetten. Gebruik daarom 
dit jaar al je bordeaux zakken op indien je 
nog over een voorraad beschikt. 

• pmd: de blauwe pmd-zak met zwart treklint 
is nog geldig tot 31 december 2021. Vanaf 
2022 kan je enkel de blauwe pmd-zak met 
wit treklint gebruiken.

• tuinafval: de witte tuinafvalzak is nog geldig 
tot 31 december 2021. Vanaf 2022 kan je 
enkel de groene zak gebruiken.
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De Vlaamse overheid maakt een uitvoeringsplan om de open 
ruimte in Herkenrodebossen en de Wijer te vrijwaren en te 
versterken voor natuur, bos en landbouw. Beide plangebieden 
situeren zich op het grondgebied van Hasselt, Herk-de-Stad 
en Nieuwerkerken. De publieke raadpleging loopt nog tot en 
met 3 december.

Herkenrodebossen is een openruimtegebied van circa 1650 ha 
gelegen tussen Hasselt en Herk-de-Stad, vernoemd naar de 
abdij van Herkenrode. Vroeger was het een groot aaneengesloten 
boscomplex, maar door verschillende ontwikkelingen doorheen 
de jaren transformeerde het naar een versnipperd landschap. 
Op dit moment bestaat het uit verschillende bosfragmenten, 
omgeven door natuurlijke graslanden, weilanden, akkers en ander 
landbouwgebruik. Dit GRUP heeft als doel deze boskernen te 
herstellen en terug met elkaar te verbinden. Er wordt gestreefd naar 
een biodivers boslandschap, met aandacht voor het behouden van 
historisch bocagelandschap en ruimte voor landbouw en recreatief 
medegebruik.

Daarnaast wordt er binnen dit GRUP eveneens gekeken naar een 
gebied van een 50-tal hectare, ‘de Wijer’, waar de bosstructuur 
versterkt zal worden. Dit deelgebied is beperkter in huidig gebruik, 
functies en eigenaars. Aan de hand van herbestemmingen via 
het GRUP wordt gezocht naar een nieuw evenwicht tussen de 
verschillende functies die een plaats krijgen in dit plangebied.

Plandoelstellingen

Het GRUP Herkenrodebossen en de Wijer maakt het vrijwaren 
en versterken van de open ruimte voor natuur, bos en landbouw 
in het plangebied mogelijk. Bebossing, landbouw, landschap, 
natuur, erfgoed en recreatief medegebruik staan hierbij centraal. 
Bij de bescherming van de open ruimte worden volgende 
plandoelstellingen nagestreefd.

Plandoelstellingen over het gehele gebied

1. Creëren van een duurzame, klimaatadaptieve en gezonde 
leefomgeving zodat de omgeving wint aan veerkracht.

Speciale aandacht gaat naar ruimte voor de natuurlijke bedding van 
waterlopen en het garanderen van waterinfiltratie en waterbuffering. 
Op specifieke locaties worden mogelijkheden voorzien voor zachte 
recreatie met een link voor langzaam verkeer naar het stadscentrum.

Plandoelstellingen deelgebied Herkenrodebossen

2. Realiseren van een robuust en (bio)divers boslandschap.

Door bosuitbreiding en natuurverweving worden oude bosrelicten 
beschermd, met elkaar verbonden tot een aaneengesloten, 
samenhangend, afwisselend en robuust boslandschap en 
gebufferd tegen externe invloeden. Deze verbinding wordt onder 
meer gerealiseerd via kleine landschapselementen. Binnen het 
boslandschap kunnen open ruimtes gevrijwaard worden. Om de 
biodiversiteit te ondersteunen, wordt ingezet op specifieke habitats.

3. Ruimte geven aan duurzame (grondgebonden) landbouw met de 
nodige zekerheid voor de toekomst.

Samenhangende landbouwstructuren met 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande bedrijfszetels 
bieden de nodige rechtszekerheid. In het agrarisch gebied worden 
onthardingsprojecten gestimuleerd en kan landbouw het behoud 
en versterken van kleine landschapselementen mee ondersteunen.

4. Beschermen van het (historische) bocagelandschap en het 
aanduiden van erfgoedelementen.

Kleine landschaps- en erfgoedelementen worden beschermd en 
geïntegreerd als onderdeel van het erfgoedlandschap. Via het 
aanduiden van bouwvrije agrarische gebieden wordt de open 
ruimte gevrijwaard. Voor het deelgebied Herkenrodebossen wordt 
een bosuitbreiding van minstens 135 ha vooropgesteld.

Plandoelstellingen deelgebied De Wijer

5. Realiseren van een robuust bosgebied met aandacht 
voor erfgoed. Het versterken en aaneensluiten van de oude 
bosfragmenten tot een robuust bosgebied heeft een grote 
meerwaarde voor de biodiversiteit. Bosuitbreiding rond de oude 
bosrelicten zorgt dat de waardevolle kernen worden gebufferd 
tegen externe invloeden. Bij de inrichting wordt rekening gehouden 
met de erfgoedelementen in de omgeving van het projectgebied, 
zoals het naburige kasteel en de kasteelhoeve. Voor het deelgebied 
De Wijer wordt een bosuitbreiding van ongeveer 50 ha beoogd.

Milieubeoordeling
Bij de opmaak van een GRUP worden de milieueffecten van het 
plan onderzocht. Dat gebeurt via een plan-milieueffectenrapport 
(geïntegreerd plan-MER en GRUP). Het plan-MER onderzoekt 
de mogelijke effecten van de voorgestelde bestemmingen en 
voorschriften. Zowel de effecten binnen het onderzoeksgebied 
als de effecten op de omgeving worden bekeken. Waar nodig 
worden milderende maatregelen voorgesteld. In een volgende 
stap wordt de scopingnota opgemaakt. Deze nota beschrijft de 
milieueffecten die onderzocht moeten worden en de aanpak van 
het effectenonderzoek.

Hoe deelnemen aan de publieke raadpleging?
De publieke raadpleging loopt nog  tot en met 3 december 2021. 
De startnota omschrijft de opzet van het plan en de aanpak van 
het milieuonderzoek. Er is ook een procesnota. Die omschrijft de 
procesaanpak in elke fase van het proces.

Inspraakreacties kan je  tot en met vrijdag 3 december 2021 
indienen via het inspraakformulier op grups.omgeving.vlaanderen.
be of per brief. Stuur je brief naar Departement Omgeving (Afdeling 
GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 
1000 Brussel) of geef hem af in het gemeentehuis.

Inhoudelijke vragen?
Stel ze via omgevingsplanning@vlaanderen.be
of via het nummer 02 553 38 00.

Startnota Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
Herkenrodebossen en de Wijer
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Meer info op www.limburg.net/optimo

Eén ophaaldag voor alle afvalzakken.

Minder wagens op de baan: goed voor 
milieu, klimaat, mobiliteit en gezondheid.

Minder afval bij de niet-recycleerbare  
afvalsoort huisvuil.

Kortom: klaar voor de toekomst!
Snoeihout op 
aanvraag aan 

huis opgehaald. 

Grofvuil op 
aanvraag blijven 

wij aan huis 
ophalen.

NIET

GROFVUIL

Elektrische  
apparaten

Huisvuil Recycleerbaar afval 

textiel

huisvuil pmd

NIEUW

1 ophaaldag voor: 

3 41 2

Om de twee weken op 
dezelfde dag 5 soorten afval 
buiten zetten: huisvuil, pmd, 

keukenafval, tuinafval en textiel. 

5

Elke afvalsoort  
gaat naar een 

verwerkingsbedrijf. 

De zakken worden  
gesorteerd per kleur. 

De wagen rijdt met 
alle zakken naar het 

sorteercentrum. 

Alle zakken worden 
door één ophaal-
wagen opgehaald. 

keuken-
afval

tuinafval

Papier en karton 
maandelijks 
opgehaald.

Glas- en textiel- 
containers 

blijven staan.

VANAF  
1 JANUARI 2022: 
AFVAL OP EEN 

ANDERE MANIER 
OPGEHAALD

ve
rs

ie
: N

O
O

R
D

-W
ES

T-
LI

M
B

U
R

G
, ju

ni
 2

0
21

Meer info op www.limburg.net/optimo

Eén ophaaldag voor alle afvalzakken.

Minder wagens op de baan: goed voor 
milieu, klimaat, mobiliteit en gezondheid.

Minder afval bij de niet-recycleerbare  
afvalsoort huisvuil.

Kortom: klaar voor de toekomst!
Snoeihout op 
aanvraag aan 

huis opgehaald. 

Grofvuil op 
aanvraag blijven 

wij aan huis 
ophalen.

NIET

GROFVUIL

Elektrische  
apparaten

Huisvuil Recycleerbaar afval 

textiel

huisvuil pmd

NIEUW

1 ophaaldag voor: 

3 41 2

Om de twee weken op 
dezelfde dag 5 soorten afval 
buiten zetten: huisvuil, pmd, 

keukenafval, tuinafval en textiel. 

5

Elke afvalsoort  
gaat naar een 

verwerkingsbedrijf. 

De zakken worden  
gesorteerd per kleur. 

De wagen rijdt met 
alle zakken naar het 

sorteercentrum. 

Alle zakken worden 
door één ophaal-
wagen opgehaald. 

keuken-
afval

tuinafval

13 \



Cyclomedia maakt 
straatfoto’s 
in onze gemeente
Nog tot half december kan je in onze gemeente misschien 
een wagen van Cyclomedia zien rijden. Deze speciaal 
uitgeruste voertuigen maken 360 graden panoramafoto’s 
vanaf de openbare weg.
Hiervoor zullen de camera-auto’s van Cyclomedia 
systematisch door alle straten van de gemeente rijden om 
foto’s te maken. De hiervoor gebruikte voertuigen zijn kleine 
personenwagens met een camerasysteem op het dak 
gemonteerd, met een totale hoogte van net iets minder 
dan 2,70 meter. 

Bij verschillende lokale handelaars en consumenten wordt een grote 
groei en interesse in (gebundelde) online platformen voor de lokale 
handel vastgesteld. Daarom wordt er met het VIVES Expertisecentrum 
Business Management hierrond een marktonderzoek en draaiboek 
voor de lokale handelaars uitgewerkt: wat is de sleutel tot succes voor 
een online platform voor de lokale handel? Ook jij kan deelnemen aan 
dit marktonderzoek door de vragenlijst op https://bit.ly/lokalehandel in 
te vullen. 

Online bestellen is nu immers meer dan ooit booming business. 
Lokale handelaars zien deze evolutie soms als een bedreiging, maar 
online handel biedt ook mogelijkheden voor de lokale handelaar. 
VIVES is benieuwd naar jouw mening hierover als lokale handelaar of 
consument hierover. VIVES wil de lokale handel helpen om de digitale 
trein te nemen en het potentieel van de digitale evolutie ten volle te 
benutten.

Help jouw 
lokale handelaars 
online vooruit

Herk-de-Stad plaatst 
digitale informatieborden
Herk-de-Stad zet sinds kort digitale 
informatieborden in als nieuw communicatiemiddel 
om bewoners en bezoekers te informeren. De 
borden werden geplaatst op diverse locaties 
verdeeld over de hele gemeente en in het stadhuis. 
De digitale informatieborden vervangen de oude 
lichtkranten en infopanelen.

De buitenschermen staan opgesteld in de centra van 
de deelgemeenten Schulen, Donk, Schakkebroek en 
Berbroek. Ook in de Zoutbrugstraat in het centrum 
werd een vierkante meter groot ledbord geplaatst. 
Even verderop op de Markt staat een dubbelzijdige 
totem. Ook aan het onthaal in het stadhuis hangt een 
digitaal informatiescherm dat geschonken werd door 
het Limburgs klimaatbedrijf Nuhma. Via de borden 
communiceert Herk-de-Stad op een innovatieve en 
kostenefficiënte manier met inwoners en bezoekers. Herk-
de-Stad werkt hiervoor samen met S-LIM, de Limburgse 
coöperatieve vennootschap voor het uitrollen van slimme 
en digitale toepassingen. De schermen worden gebruikt 
voor het communiceren van gemeentelijke informatie, 
vacatures, sensibiliseringscampagnes en evenementen. 
Verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke 
adviesraad kunnen grotere, eigen activiteiten ook op de 
borden laten verschijnen. Meer informatie hierover vind je 
op www.herk-de-stad.be/digitaleinfoborden. In eventuele 
noodsituaties zijn de schermen bovendien het ideale 
medium om kort op de bal te spelen.
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☎ 013 35 99 50

@  demarkthallen@herk-de-stad.be

       www.demarkthallen.be

UITVERKOCHT
De Kreuners
Zaterdag 13 november 

Soulsister
Donderdag 2 december 

Magische kampvuur-
vertellingen aan het 
kasteel in Donk
Vrijdag 17 december

Willy Sommers
Donderdag 24 februari 

Raymond 
van het Groenewoud
Zaterdag 14 mei

Je kan je altijd inschrijven op de 
wachtlijst via 
demarkthallen@herk-de-stad.be 
(show, naam, telefoon en aantal 
tickets vermelden). 

Op de koffie met Danny 
Fabry & gasten

Vrijdag 12 november, 17 
december 2021, 14 januari, 
25 februari en 18 maart 
2022 van 14 tot 17 uur

Tickets zijn enkel te koop aan 
de balie en kosten 8 euro per 
stuk of 1,60 euro met UiTPAS 
met kansentarief 
(incl. koffie en gebak).

Chique dingues
Jan De Smet, Lien Van de Kelder en Wouter Berlaen
Donderdag 18 november

‘Smartlappen en Levensliederen’, ‘Salut La Copine’ en ‘Smartschade’: Lien Van de Kelder, Jan de Smet 
en Wouter Berlaen speelden  (al dan niet met de hulp van bevriende muzikanten ) de afgelopen jaren drie 
avondvullende programma’s met een eclectische keuze uit een zorgvuldig uitgekozen repertorium in onze 
beide landstalen. 
Dit zeer wendbare trio, met een gevarieerd en niet alledaags instrumentarium, leid je 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?  

Muziek - grote zaal - zittend publiek - Aanvang om 20.15 uur
Tickets: 
VVK: 16 euro 
VVK met UiTPAS (welkomstvoordeel of 10 punten omruilen): 11 euro
VVK met UiTPAS kansentarief: 3,20 euro
Kassa: 18 euro 
Jongeren <18 j: 8 euro

Stijn Meuris speelt Tirade #5  De Stilstand
Zaterdag 11 december

Na drie geslaagde voorstellingen, een 
eindejaarsuitzending op Canvas en een geschrapte editie 
omwille van corona, brengt Stijn Meuris de vijfde editie 
van TIRADE. 
Op eenvoudig verzoek, maar ook omdat de politieke en 
maatschappelijke actualiteit ook vorig jaar weer van geen 
ophouden wist - en Meuris ook niet. Alhoewel. 

Alles stond stil, maar het leven ging door. Dat van Stijn 
Meuris stond 6 volle minuten stil - een medisch akkefietje 
vlak voor kerstmis. Alsof het zo had moeten zijn. 
Hoe raar was dat.

In DE STILSTAND. kijkt Meuris met spitante humor, 
scherpzinnigheid en een bevlogen verteltrant terug op 
twee hoogst uitzonderlijke jaren. Jaren die hem jaren van 
zijn leven gekost hebben - en ei zo na het leven zelf. 

TIRADE#5, DE STILSTAND., is geen stand-up comedy 
as you know it. Geen vrijblijvende moppentapperij 
en geen gratuite aaneenschakeling van dijenkletsers. 
Maar wel een anderhalf uur durende solo-voorstelling, 
een wervelende conférence waarin Meuris het publiek 
én zichzelf een spiegel voorhoudt. En waarin de 
geplogenheden van ons land, ons volk en onze leiders 
onder de loep worden gehouden.
Relevant, raak en broodnodig. 
Want vanuit stilstand kan je weer verder.

Humor/tragedie - grote zaal - zittend publiek
Tickets: VVK: 12 euro – Kassa: 14 euro
Aanvang om 20.15 uur
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Upcycling: Maak je eigen snijplank
Woensdag 24 november om 19.30 uur

Je gaat aan de slag met hout van hier en maak je eigen 
snijplank. Je ontdekt met welke natuurlijke producten je de 
plank kan kleuren en hoe je ze onderhoudt. Je kan de plank 
graveren en ze zo personaliseren. Er wordt ook kort stil 
gestaan bij de herkomst en de eigenschappen van het hout.
Standaardprijs: 23 euro - Kortingsprijs: 19 euro - Verhoogde 
tegemoetkoming/UiTPAS met kansentarief: 4,60 euro
Let op: max. 10 deelnemers

Over gezond eten en duurzame voeding 

   

Woensdag 1 december van 19.30 tot 22 uur 
(lezing in De Markthallen) 
en zaterdag 4 december 2021 van 9.30 tot 12 uur 
(kookworkshop in Herx, Dr. Vanweddingenlaan 10)

Dat gezond eten belangrijk is, weten we allemaal. Maar hoe 
pak je het aan? In deze workshop krijg je tips die je vooral 
bewuster helpen omgaan met voeding. Het gaat niet over 
goed of slecht maar over doordachte keuzes maken die bij jou 
passen. We combineren gezonde én duurzame voeding. Zo 
winnen zowel jij als het milieu. In de tweede sessie wordt er 
samen gekookt. 
Standaardprijs: 29 euro - Kortingsprijs: 21 euro - Verhoogde 
tegemoetkoming/UiTPAS met kansentarief: 5,8 euro
Let op: max. 12 deelnemers
i.s.m. De Cirkel 

Inschrijven via www.avansa-limburg.be of 011 56 01 00. 

Workshops

Humor/tragedie - grote zaal - zittend publiek
Tickets: VVK: 12 euro – Kassa: 14 euro
Aanvang om 20.15 uur

Het Sint-Maartenfeest staat dit jaar volledig in het teken van circus. 
Het rondtrekkende nachtcircus ‘Circus Mystiek’ opent om 17 uur. 

Twee uur lang amuseren de artiesten zowel kinderen als volwassenen 
op de Markt met vuur, licht en muziek. Circusdirecteur Pipetto 

ontvangt de kinderen met een bolderkar vol vuur en lekkers en vertelt 
je alles over de acts. Laat je daarna verrassen door magische bellen, 
gekleurde pilonen, steltenloper Circo en een spectaculaire vuuract. 

Kinderen kunnen bovendien hun eigen verlichte lampion maken. 
Uiteraard mogen de standjes van de jeugdverenigingen, de lekkere 
pannenkoeken ten voordele van 11.11.11., de kinderdisco en het 

traditionele vuurwerk niet ontbreken.

donderdag 11 november 2021

Programma
van 17 tot 19 uur: circus acts

19 uur: kinderdisco
20 uur: vuurwerk

20.15 uur: coverband Midlive Crisis

Tal van drank- en eetstanden

CIRCUS MYSTIEK



☎ 013 77 51 04

@  jeugd@herk-de-stad.be

De feestdagen is een tijd van gezellig samenzijn en warmte, maar ook van veel kosten en 
uitgaven. Maar kerst is lang niet voor elk kind een familiefeest met veel cadeautjes. 
Daarom is er in Herk-de-Stad ‘de Wensboom’, een boom vol kinderwensen. Kom op de 
wekelijkse woensdagmarkt tussen 17 november en 8 december (van 14 tot 17 uur) een wens uit 
de boom plukken en maak een kind gelukkig.

Wat is een Wensboom?

Kinderen tot 18 jaar, die behoren tot een kansengroep, werden door de stadsdiensten en het OCMW 
gecontacteerd met de vraag hun wens voor een cadeau op te schrijven. Dat kon door een afbeelding van 
het cadeautje uit een boekje te knippen of zelf een tekening van hun favoriete geschenk te maken. Het 
cadeautje kost maximaal 25 euro. Daarnaast wordt er elk jaar een organisatie gekozen waaraan je een vrije 
gift kan geven. In 2021 is dat Bednet.

Wie plukt de wensen uit de Wensboom?

Gewoon, mensen die passeren. Dat kunnen inwoners van Herk-de-Stad zijn, maar ook bezoekers of 
toeristen. Tijdens de  wekelijkse markt vanaf woensdag 17 november tot en met woensdag 8 december 
kan je van 14 tot 17 uur een wens uit de boom komen plukken. Je kan het cadeau fysiek kopen en binnen 
brengen in De Markthallen. Omwille van de wet op de privacy worden er wel geen persoonlijke gegevens 
vrij gegeven van de kinderen voor wie je een cadeautje koopt. Je zorgt er met je bijdrage wel voor dat ze 
een warme kerst beleven. De organisatie zorgt ervoor dat de cadeautjes mooi verpakt bij de kinderen onder 
de kerstboom komen te liggen. In ruil voor het schenken van een cadeau krijg je wel een uniek geschilderd 
vogelnestje. Deze vogelnestjes worden door Herkse kinderen kleurrijk gemaakt tijdens buurtontmoetingen 
en workshops georganiseerd door gemeentelijke diensten.

Schenk je liever geen cadeau? Ook een vrije gift is welkom. Die gift gaat dit jaar naar Bednet. Bednet zorgt 
ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, via internet live in de klas zitten, van 
thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, 
zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. 

Wensboom 
help jij deze 
kerst mee een 
kinderwens 
vervullen?

Niks 
te doen in 

de vakantie
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Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad en het 
Jongerenaanbod van het CAW (JAC) slaan de handen in 
elkaar om hulpverlening dichter bij jongeren te brengen. 
Wie nood heeft aan een babbel of psychosociale hulp wil, 
kan hiervoor voortaan elke maandag wel enkel op afspraak 
tussen 15 en 19 uur in De Markthallen terecht.

Jongere zijn is niet altijd makkelijk. Er gaat veel in je hoofd om. 
Met vragen kan je soms terecht bij vrienden en familie. Soms vind 
je er zelf een weg doorheen. Maar je kent ook momenten dat het 
helemaal niet meer lukt. Dan heb je recht op goede hulp.

Het JAC, dat deel uitmaakt van het Centrum Algemeen 
Welzijnswerk (CAW) helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met onder 
meer problemen thuis, in de zoektocht naar een eigen stek of met 
informatie om zelfstandig te wonen, met vragen over seks of drugs 
of met geldproblemen. Ook jongeren die slachtoffer zijn van geweld, 
misbruik of pestgedrag kunnen bij het JAC terecht.  Elke vraag telt.

Herk-de-Stad en JAC 
brengen hulpverlening 
dichter bij jongeren

Kom langs bij JAC Herk-de-Stad
Je kan bij het JAC op maandag tussen 15 en 19 uur in De 
Markthallen langskomen op afspraak. Je kan ook bellen, beeldbellen, 
mailen of chatten. Ze helpen je volledig gratis.
Een hulpverlener geeft je advies en praktische hulp, maar luistert 
vooral naar je verhaal. In een aantal gesprekken kom je een hele stap 
vooruit. Je kiest zelf of je geholpen wilt worden en op welke manier. 

JAC Herk-de-Stad
tel. 011 85 00 05  of 0489 83 72 77
e-mail: jac.herkdestad@cawlimburg.be
Chat: www.jac.be/chat
website: www.jac.be

Niks 
te doen in 

de vakantie

Kijk maar eens 
naar ons volledig 

jeugd- en sportaanbod

www
vrijetijdherkdestad

punt be
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☎ 013 52 26 64 

@  decirkel@herk-de-stad.be

Dinsdag 30 november
13.30 tot 15.30 uur 
in zaal Arenberghof, 
Vanarenberglaan 8, Schulen

We begeven ons allemaal dagelijks in het verkeer, hetzij 
als voetganger, hetzij als fietser of als automobilist,... 
Maar hoe goed zijn we eigenlijk (nog) op de hoogte van 
de verkeersregels waaraan we ons moeten houden? 
Dankzij deze workshop 'veilig verkeer' van de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde kunnen we onze kennis eens 
testen. Geen droge opsomming van de verkeersregels, 
maar een ludieke heropfrissing van wat we in feite al 
allemaal wisten. Of toch niet...?
Gratis deelname. 
Inschrijven verplicht.

De verkeersregels in je buurt

Getuigenis van een 
ervaringsdeskundige met autisme
Dinsdag 7 december  
14 uur tot 16 uur in in zaal Arenberghof

Inge Aerts vertelt een persoonlijk verhaal over het leven met autisme. 
Uitdagingen, maar vooral de veerkracht en levenservaring van de 
persoon staat centraal. Deze inzichten helpen je op weg naar een 
respectvolle en open houding als zorgvrijwilliger of mantelzorger. Inge 
vertelt hoe haar autisme meer inhoudt dan beperkingen.
Standaardprijs: 11 euro - Kortingsprijs: 7 euro
Verhoogde tegemoetkoming: 2,20 euro
Max. 20 deelnemers! Inschrijven verplicht.

Praatcafé voor kankerpatiënten 
en hun naaste omgeving
Donderdag 18 november 
13.30 tot 15.30 uur in zaal Arenberghof

Praatcafé rond rouw en verlies
Tijdens het praatcafé wordt stilgestaan bij het verlies van 
iemand, maar wordt ook voorzichtig naar de toekomst 
gekeken. Voor mensen met kanker en naasten, maar ook voor 
andere mensen die te maken hebben met het thema verlies en 
rouw, in de brede zin van het woord.
Begeleider: Inge Knaepen, psychologe.
Gratis deelname. Vooraf inschrijven verplicht.  

 
Het leven, ouder worden of omgaan met een beperking brengt heel wat vragen met zich mee. Het gaat hier om allerlei vragen over 
pensioen, inkomensvervangende tegemoetkomingen, een parkeerkaart, een mantelzorgtoelage, een verwarmingstoelage, gezinszorg, 
woonzorgvoorzieningen, de Minder Mobiele Centrale, pedicure, vrije tijd, briefwisseling, … De consulenten van het Welzijnsloket gaan 
vanaf begin november in dienstencentrum De Cirkel samen met jou op zoek naar een gepast antwoord. 

Het Welzijnsloket werkt op afspraak met op donderdag tussen 9 en 12 uur een vrij inloopmoment. Het loket is op maandag telefonisch 
bereikbaar van 14 tot 18 en van dinsdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur via 013 61 30 04 of welzijnsloket@herk-de-stad.be. Een afspraak 
maken kan via www.herk-de-stad.be/afspraakmaken of telefonisch.

Welzijnsloket in De Cirkel

Bloemschikken
Donderdag 2 december – 13-16 uur in De Cirkel

Een bloemstuk in het teken van de adventsperiode. Je kan 
het bloemstuk vooraf komen bekijken op foto. Een lijstje met 
benodigdheden is op het secretariaat te verkrijgen. 
Deelnameprijs: 10 euro. Inschrijven vooraf is verplicht. 
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Cursussen
Iphone
Donderdag 18 en 25 november en donderdag 2, 9 en 16 
december - 17.30 tot 19.30 uur in De Cirkel

Tijdens deze cursus leer je de mogelijkheden van je Iphone kennen.
Deelnameprijs: 25 euro (5 lessen).

Smartphone uitbreiding: It’s me
Dinsdag 9 november - 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 hem 
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, … Tijdens 
deze les installeer je de app Itsme op je smartphone. 
Breng dus zeker je identiteitskaart en je PIN-code mee.
Deelnameprijs: 5 euro

Sport en gezondheid

Gezondheidswandelingen 
Elke maandag - 14 uur aan De Cirkel
Gratis deelname.

Maandelijkse wandelingen
Kuringen
Dinsdag 23 november
vertrek om 13 uur aan De Cirkel

Bolderberg
Dinsdag 14 december
vertrek om 13 uur aan De Cirkel

Deelnameprijs: 4 euro, inclusief koffie en gebak

De behandelingen gaan vanaf dan niet langer meer door in het dienstencentrum 
zelf. Drie zelfstandige pedicures (Agna Plevoets uit Schakkebroek, Lydia Put uit 
Berbroek en Nathalie Raemaekers uit Herk-de-Stad) zijn bereid om volgens het 
nieuwe reglement te werken. 

Er zijn wel enkele voorwaarden om te kunnen genieten van de pedicuredienst. 
Je bent Herkenaar én je hebt een beperkte zelfredzaamheid én je bent 
leefloontrekkende of in budgetbeheer of je hebt het OMNIO-statuut of je hebt een 
attest van de FOD Sociale Zekerheid of je bent 65 plus met een beperkt inkomen.
Een eenvoudig telefoontje naar De Cirkel (013 52 26 64) volstaat om je in te 
schrijven.  Hou zeker je rijksregisternummer (achterkant identiteitskaart) bij de 
hand.

De diensten van het OCMW gaan via je rijksregisternummer na of je voldoet 
aan de voorwaarden. Indien dit zo is krijg je een bon van 10 euro  (maximum 4 
per jaar) die je kan afhalen in De Cirkel. Je moet dan bij de pedicure alleen het 
resterende bedrag betalen. 

Pedicures die ook interesse hebben om te werken via het nieuwe systeem 
kunnen hiervoor contact opnemen met De Cirkel via 013 52 26 64 
of decirkel@herk-de-stad.be.

Smartphone uitbreiding: online bankieren 
In tijden waar banken meer en meer uit het straatbeeld verdwijnen, 
zet je zelf beter de stap naar het online bankieren. Het is allemaal 
niet zo moeilijk en kan veilig en gratis van thuis uit gebeuren! De 
cursus bestaat uit twee delen: online bankieren via laptop of mobiel. 
Je kan een keuze maken of gewoon de twee sessies volgen.

Laptop bankieren
Woensdag 1 december – 17.30-19.30 uur in De Cirkel.

Meebrengen: laptop (+laadkabel), bankkaart, kaartlezer, 
e-ID en PIN-code.

Mobiel bankieren
Woensdag 8 december – 17.30-19.30 uur in De Cirkel

Meebrengen: smartphone, bankkaart, kaartlezer, E-id en PIN-code.
Deelnameprijs: 5 euro per cursus

Werking pedicuredienst 
De Cirkel vernieuwd
De werking van de pedicuredienst van
dienstencentrum De Cirkel wordt vanaf 
1 november vernieuwd.

Inschrijven voor de cursussen is verplicht

21 \



☎ 013 55 39 01

@  bibliotheek@herk-de-stad.be

Leesclub 
Leesgezelle(n) 
donderdag 18 november om 
20 uur in De Markthallen  

We bespreken het boek ‘Het 
moois dat we delen’ van Ish Ait 
Hamou.

Een jonge vrouw en een oude 
man wonen in dezelfde buurt, 
maar kennen elkaar niet. Zij 
probeert met de moed der 
wanhoop een nieuw leven 
te beginnen. Hij leeft in het 
verleden. Tot ze op een dag 
tegenover elkaar staan en 
ontdekken dat hun leven 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden is.

Wie graag lid wil worden 
van leesclub Leesgezelle(n) 
kan een boek aanvragen via 
bibliotheek@herk-de-stad.be. 

Twee maal een 
kwartiertje voorlezen
In 2021 loopt de Voorleesweek van 20 tot 
28 november! Tijdens de campagneweek 
roept de bibliotheek iedereen op om elke 
dag (minstens) een kwartier voor te lezen. 
Want dat maakt écht een verschil. Eén 
kwartier, elk kind, elke dag.
Daarom organiseert de bibliotheek op 
zondag 28 november van 11 tot 11.30 uur 
twee maal een kwartiertje voorlezen op 
speciale plaatsen waar de kinderen nog 
nooit zijn geweest. Vooraf inschrijven via 
bibliotheek@herk-de-stad.be.

Leer je eigen kruidenthee maken 
tijdens Week van de Smaak
Van 18 tot 28 november vindt opnieuw de Week van 
de Smaak plaats in Vlaanderen en Brussel. Ook dit 
jaar gaan we met z'n allen op zoek naar 'De Smaak 
van Geluk'. Ook jij hebt ongetwijfeld een favoriet 
gerecht of drankje waar je altijd kan van genieten en, 
al is het maar even, steeds weer oprecht gelukkig van 
wordt. Deelnameprijs: 5 euro of 10 punten inruilen van 
de UiTPAS.

Workshop: 
leer je eigen kruidenthee te maken
Zondag 21 november van 10 tot 12 uur 
in lokaal 11 in De Markthallen 
Heb je wel eens last van keelpijn? Raak je ‘s 
avonds moeilijk in slaap? Heb je gevoelige darmen? 
Voor vele ongemakken kunnen kruiden je lichaam 
ondersteuning geven. In deze workshop leer je om 
je eigen kruidenthee te maken, aangepast aan de 
ondersteuning die jij wilt of gewoon lekker op smaak. 
Je krijgt een korte toelichting van de eigenschappen 
van kruiden, hoe je ze kan verwerken en welke kruiden 
mekaar versterken. Je maakt je eigen samenstelling. 
Zit geluk voor jou in een kopje thee? 
De workshop wordt deskundig begeleid door herborist 
en kruidenverwerker Eef Wouters van BeeAtDenHof. 
De deelnameprijs bedraagt 5 euro. Vooraf inschrijven 
via bibliotheek@herk-de-stad.be.

Tijdens de Week van de Smaak kan je in de 
bibliotheek niet alleen in de theeboeken snuisteren 
maar ook liefdevolle of Herkse theebuiltjes aankopen.

Boekstart
De bibliotheek heeft Boekstart nieuw leven 
ingeblazen. Twee kinderdagverblijven en zes 
onthaalouders ontvangen op regelmatige 
basis leuke peuterboekjes om voor te lezen of 
om door de kinderen zelf te laten ontdekken. 
De collectie is ook uitgebreid met badboekjes 
die in een plastieken mapje steken en 
gemakkelijk kunnen worden uitgeleend. Heel 
leuk voor de allerkleinsten, een badboekje van 
de bib mee in bad.

Alle kinderen van 4 tot 7 jaar kunnen elke 
zondag deelnemen aan een Kwartiertje 
Voorlezen van 11 tot 11.15 uur in het nieuwe 
voorleeshoekje.
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Sint-Vincentius Herk-de-Stad 
zoekt vrijwilligers
Sint-Vincentius Herk-de-Stad is op zoek naar vrijwilligers om 
het team te versterken voor zowel de voedselbedeling als 
voor de tweedehandswinkel. Sint-Vincentius is een vereniging 
van mensen met een hart voor medemensen die in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie verkeren. 

De provinciale vzw Sint-Vincentius Limburg, die dit jaar haar 25-jarig 
jubileum viert, telt momenteel meer dan 1100 vrijwilligers en 37 
afdelingen. Een dertigtal vrijwilligers in de afdeling Herk-de-Stad 
zetten zich dagelijks in voor inwoners die nood hebben aan voeding, 
kleding, onderhouds- en verzorgingsproducten. In onze stad maken 
gemiddeld 110 gezinnen (meer dan 220 personen) tweemaal per 
maand gebruik van de diensten van Sint-Vincentius.

Voedselbedeling en tweedehandskleding
De ‘klanten’ van Sint-Vincentius zijn allemaal personen of gezinnen 
die door de Sociale Dienst van het OCMW beschouwd worden 
als maatschappelijk kwetsbaar. Zij worden op de eerste en derde 
woensdag van de maand individueel op een vast uur uitgenodigd 
op de bedeling van groenten, fruit, droge en verse voeding, 
diepvriesproducten en onderhouds- en verzorgingsproducten 
in de lokalen van Sint-Vincentius in basisschool Herx aan de Dr. 
Vanweddingenlaan. In hetzelfde gebouw is ook de tweedehands 
kledingwinkel gelegen. Daar kunnen deze gezinnen terecht voor 

verzorgde tweedehandskleding tegen de symbolische prijs van 
1 euro/stuk voor volwassenen en voor 0,50 euro/stuk voor de 
kinderkleding.

Steun Sint-Vincentius
Sint-Vincentius steunen kan door het schenken van nette 
kleding. Je kan deze kleding elke zaterdag tussen 10 en 13 uur 
binnenbrengen in de tweedehandswinkel. Vrijwilligers van Sint-
Vincentius controleren de kledij waarna alleen de beste stukken 
in de winkel terechtkomen. Je kan ook een vrije gift storten op 
rekeningnummer BE02 3100 3593 3940 van Sint Vincentius 
Nationaal in Brussel met als mededeling ‘gift voor afd. 585 Herk-
de-Stad’. Giften van 40 euro of meer zijn 45% fiscaal aftrekbaar. 
Sint-Vincentius zoekt ook nog steeds enthousiaste vrijwilligers om 
het team te versterken!

Decemberactie
Om er in Herk-de-Stad een Warmste Week voor iedere inwoner 
van te maken organiseert Sint-Vincentius in december via de 
scholen een inzamelactie van verzorgingsproducten (o.a. zeep, 
shampoo, douchegel, tandpasta, …) en onderhoudsproducten 
(wc-reiniger/wc-gel, wc geurblokjes, vloerreiniger, waspoeder,…).

Contact
Voorzitter: Gérard Windmolders –windmoldersgerard@gmailcom – 
0495 25 36 42
Secretaris: Marc Mellen – marc.mellen@telenet.be –0498 32 49 23
Volg Sint-Vincentius op facebook via https://www.facebook.com/
sintvincentiusherkdestad

Twee VIP-kaarten Herfstconcert voor slachtoffers wateroverlast
 
Het Militair Commando van de Provincie Limburg en de Koninklijke Kring Mars en Mercurius – Limburg & Kempen organiseert op 25 november 
om 20 uur in de Sint-Catharinakerk in Hasselt een Herfstconcert. Het thema is de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht bijgestaan door de muziekgroep ‘The Jacquelines’. 
Defensie heeft onder meer in Herk-de-Stad hulp geboden tijdens de watersnood. Daarom wil Defensie tijdens het concert symbolisch een 
(geteisterd) gezin in de gemeenten waar ze steun hebben geboden in de bloemen zetten. Het gezin krijgt twee VIP-kaarten voor het concert en 
ontvangt tijdens het concert een boeket bloemen. Heeft Defensie jouw gezin geholpen tijdens de watersnood en wil jij naar het concert gaan? 
Stuur dan voor 10 november een mailtje naar communicatie@herk-de-stad.be. Een onschuldige hand wijst uit de inzendingen de winnaar aan. 
Deze wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Hille Raskin en André Smeets. 

Vrijweiderecht en andere gewoonten 
in het Schulens Broek

Voor een deel van het Schulens Broek gold het 
vrijweiderecht of klauwgang. Hierdoor konden boeren 
hun dieren op mekaars openliggende weiden vrij laten 
grazen in de periode dat het gras niet groeide.

In de keuren, die op het jaargeding dat gehouden werd op de 
donderdag na Beloken Pasen werden afgekondigd, werd dit 
gedeelte van het broekland aangeduid als gemeyn broeck. 
Elk jaar kwamen de belastingbetalende gezinshoofden op de 
markt van Lummen bijeen om te luisteren naar de voorlezing 
van statuten en ordonnanties die opgesteld werden om een 
einde te maken aan misbruiken en wantoestanden die het 
voorbije jaar vastgesteld werden. Inwoners van de gemeenten 
van de heerlijkheid Lummen (Linkhout, Lummen, Schulen 
en Koersel) mochten hun dieren weiden van na Sint-Gilisdag 
(1 september) tot half mei. Daarna kreeg de rechtmatige 
eigenaar opnieuw de beschikking over zijn grond zodat hij er 
twee keer kon op hooien.

Mest

De periode van gemeen(schappelijk) broek kon, afhankelijk 
van het weer, de overstromingen… wat schommelen van 
jaar tot jaar. Het was uitdrukkelijk verboden het mest dat de 
dieren op het broek achterlieten te vergaren en mee naar 
huis te nemen om de eigen tuin of eigen weide te bemesten. 
Alleen dieren van de inwoners van de gemeente die bestemd 
waren voor eigen gebruik werden toegelaten. Ze mochten 
dus niet aan mensen buiten de gemeenschap verkocht 
worden. ’s Morgens bracht een toetende heert (herder) de 
schapen, ganzen, paarden, koeien en ossen naar het broek 
om ze er ’s avonds weer van af te halen. Om het wroeten van 
varkens tegen te gaan, dienden deze een ring in de neus te 
dragen en altijd door een herder begeleid te worden. Paarden 
en schapen waren nogal gevoelig aan schurft en daarom 
werd het aantal te weiden schapen beperkt. Besmette dieren 
waren sowieso niet toegelaten. Opvallend misschien, maar 
nergens werden er varkens- en runderziekten (mond- en 
klauwzeer) genoteerd. Deze ziekten kwamen toen nog niet 
voor in ons land. 

Schutter

Boerenfamilies kennen de grillen van vrijlopende runderen en 
andere dieren. Ze durven zich nogal eens uit te leven op gronden 
en hagen beschadigen. Getroffen eigenaars doodden soms het dier 
van een buur die de hof of erger had vernield. De landheren van 
Lummen trachtten dit te regelen door beslag op het dier te laten 
leggen door een ‘schutter’, een beroep dat men later ‘veldwachter’ 
zal heten. Strenge straffen stonden op de partijdigheid van deze 
man. Hij diende in eer en geweten de aangerichte schade te 
bepalen. Tot de schade geïnd was, werd het dier naar de schutte 
gebracht: een afgebakend terrein in het Schulensbroek bewaakt 
door een schuthouder. Ook die onkosten dienden betaald te 
worden. 
Hiervoor bestonden er tabellen, rekening houdend met het soort 
dier en tijd dat het bewaakt diende te worden.

De ‘openliggende’ weiden werden vanaf de jaren zestig van vorige 
eeuw ook meer en meer met prikkeldraad afgebakend waardoor 
de oppervlakte drastisch verminderde. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw hadden sommige eigenaars al geprobeerd het 
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Hille Raskin en André Smeets. 

vrijweiderecht te ontlopen door het graven van grachten en het 
maken van afsluitingen rond hun weide. Zij werden echter in een 
keure van 7 april 1785 in het ongelijk gesteld. 

Octrooien

Vermelden we nog dat vanaf 1663-1664 octrooien werden verleend 
door de prinsbisschop van Luik en de Hertog van Brabant om 
het Schulensbroek te draineren of te ontwateren. De Demer en 
Herk kregen een andere bedding, sluizen en kanalen werden 
aangelegd. Strenge straffen stonden er op het niet onderhouden 
of het beschadigen van de dijken. De heer verpachtte ook het 
visrecht in de waterlopen. Eigenaars mochten enkel overdag met 
een net of vislijn vanaf de kant vissen. Gevogelte mocht enkel na 
11 november gevangen worden. Indien ze de vis en gevogelte niet 
zelf consumeerden, moesten ze het eerst verkopen aan de lokale 
gemeenschap.

Vroeger werd het Schulensbroek door de para’s van Schaffen 
gebruikt als oefenterrein om valscherm te springen.

Op pad met 
Henk de pad
Voortaan kan je in het centrum van 
Herk-de-Stad op pad met Henk de pad: 
een historische stadswandeling op 
kindermaat.

In het centrum van Herk-de-Stad kunnen 
kinderen, samen met hun ouders, een 

leerrijke wandeling maken door de stadskern. Tijdens deze 
tocht lossen kinderen tal van opdrachten, vragen en raadsels 
op. Ze worden daarin bijgestaan door Henk de pad die hen 
onderweg tal van leuke ‘wistjedatjes’ meedeelt. Elke correcte 
oplossing levert een stukje van de code op. Deze code is 
nodig om, op het einde van de tocht, de ‘padkist’ te kraken. 
Het start- en eindpunt is het infokantoor van Toerisme Herk-
de-Stad.

De opdrachten zijn geschikt voor lagere schoolkinderen. Er zijn 
aparte boekjes beschikbaar voor de onderbouw (1ste t.e.m. 
3de leerjaar) en de bovenbouw (4de t.e.m. 6de leerjaar).
De boekjes kosten 3 euro per stuk en zijn te koop aan de 
infobalie van Toerisme Herk-de-Stad.

Wie met de klas, de jeugdbeweging of met een grote groep 
deze tocht wil doen, neemt best even vooraf contact op met 
Toerisme Herk-de-Stad.

25 \

(Bron: Jozef Aerts, Historisch overzicht van de gemeente Schulen, 1968)

Toekomstvraag kerken krijgt vervolg
Welke toekomst hebben we voor ogen voor de parochiekerken 
van Herk-de-Stad, Berbroek, Schakkebroek, Donk en Schulen? 
Over die vraag hebben het stadsbestuur van Herk-de-Stad, 
de Pastorale Eenheid Heilige Amandina en de kerkfabrieken 
zich het laatste jaar samen met jou als betrokken burger 
gebogen. Je kon enquêtes invullen, een start- of online sessie 
bijwonen of de voorstellen lezen op panelen of in dit magazine. 
Ze werden hierin begeleid door de UHasselt en PARCUM, het 
expertisecentrum voor religieus erfgoed.

Een reeks ideeën ligt nu op tafel voor de kerken van Groot-
Herk, maar die moeten zeker nog aangevuld, verfijnd en 
verder uitgewerkt worden. Het kerkenbeleidsplan moet een 
breed gedragen plan worden. De coronaomstandigheden 
lieten niet toe over deze toekomstvraag uitgebreid met 
velen rond de tafel te zitten. Het stadsbestuur wil ieder van 
jullie dan ook nog de kans geven om je toekomstvisie over 
het kerkgebouw van je dorp uit te spreken en meteen ook 
de noden en wensen over de ruimere dorpskern met jou 
te bespreken. Begin 2022 wordt hierover verder met jou in 
gesprek gegaan. 
Meer info in het volgende nummer van 3540.



PROFICIAT

Goud voor Maurice en Nicole 
Maurice Luyten (76) en Nicole 
Peetermans (69) vierden onlangs 
hun gouden huwelijksjubileum. Ze 
hebben samen twee dochters en 
drie kleinkinderen.

Claire Bihin viert honderdste verjaardag

Claire Bihin vierde op 30 augustus haar 
honderdste verjaardag. Claire was getrouwd 
met Jean Valvekens. Ze kregen twee zonen, vier 
kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Sinds 
april 2020 woont ze in Chateau d’Hamont. Haar 
geheim om honderd jaar te worden is veel melk 
drinken en veel rood vlees eten.

Goud voor Edgard en Magda 
Edgard Vennekens (76) en Magda 
Mertens (75) vierden op 21 
augustus met een jaar uitstel hun 
gouden huwelijksverjaardag. Ze 
hebben samen twee dochters en 
één kleinkind.

Diamant voor Gaston en Melda 
Gaston Schroeyen (88) en 
Melda Coemans (83) vierden 
op 18 augustus hun diamanten 
huwelijksverjaardag.  Samen 
hebben ze twee kinderen en vier 
kleinkinderen. 

Goud voor Daniel en Maria 
Met meer dan een jaar vertraging 
omwille van corona vierden 
Daniel Van Goethem (74) en 
Maria De Smedt (72) hun gouden 
huwelijksverjaardag. Ze hebben 
samen vier kinderen en drie 
kleinkinderen.

Goud voor Jos en Marie-Louise 
Jos Boesmans (72) en Marie-
Louise Huybrechts (69) vierden 
met meer dan een jaar uitstel hun 
gouden huwelijksverjaardag. Ze 
hebben samen twee kinderen en 
twee kleinkinderen. 

Goud voor Willy en Ria
Willy Clenaerts (72) en Ria 
Vandenrijt (71) vierden hun 
gouden huwelijksverjaardag. Ze 
hebben samen twee kinderen en 
zes kleinkinderen.

Goud voor Urbain en Josefa
Urbain Durwael (74) en Josefa 
Bessemans (73) vierden met 
negen maanden vertraging hun 
gouden huwelijksjubileum. Samen 
hebben ze twee kinderen en drie 
kleinkinderen.

Goud voor Romain en Roos
Romain Leemans (77) en Roos 
Janssens (75) vierden hun gouden 
huwelijksverjaardag met 1,5 jaar 
uitstel.  Ze hebben samen drie 
kinderen en één kleinkind.
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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.)

ma, 1 nov Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
di, 2 nov Apotheek LEYSSENS – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
wo, 3 nov Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
do, 4 nov Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
vr, 5 nov Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
za, 6 nov Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
zo, 7 nov Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
ma, 8 nov Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
di, 9 nov Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
wo, 10 nov Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
do, 11 nov Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
vr, 12 nov Apotheek LEYSSENS – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
za, 13 nov Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
zo, 14 nov Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
ma, 15 nov Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
di, 16 nov Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
wo, 17 nov Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
do, 18 nov Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
vr, 19 nov Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
za, 20 nov Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
zo, 21 nov Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
ma, 22 nov Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
di, 23 nov Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
wo, 24 nov Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
do, 25 nov Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
vr, 26 nov Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za, 27 nov Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
zo, 28 nov Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
ma, 29 nov Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
di, 30 nov Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986

wo, 1 dec Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
do, 2 dec Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
vr, 3 dec Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
za, 4 dec Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
zo, 5 dec Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
ma, 6 dec Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
di, 7 dec Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
wo, 8 dec Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
do, 9 dec Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
vr, 10 dec Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za, 11 dec Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
zo, 12 dec Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
ma, 13 dec Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
di, 14 dec Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
wo, 15 dec Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
do, 16 dec Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
vr, 17 dec Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za, 18 dec Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
zo, 19 dec Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
ma, 20 dec Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
di, 21 dec Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
wo, 22 dec Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
do, 23 dec Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
vr, 24 dec Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za, 25 dec Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
zo, 26 dec Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
ma, 27 dec Apotheek LEYSSENS – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
di, 28 dec Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
wo, 29 dec Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
do, 30 dec Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
vr, 31 dec Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
za, 1 jan Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736

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 december invoeren in de uitdatabank. 
Nog geen gebruiker? Maak dan snel een login aan via www.uitdatabank.be.

Activiteitenkalender november-december

ACHT VAN URSULA – VORM EN KLEUR

alle dagen van 10 tot 17 uur
Sint-Martinusscholen, campus Ursula
tentoonstelling schilderijen en beeldjes door leerkrachten van Ursula
Tot en met zondag 7 november

zaterdag 30 oktober OKTOBER

30e HORIZONTOCHT

7-15 uur
Sint-Martinusscholen, campus Amandina
WSV Horizon Donk vzw
0495 20 75 35
secretariaat@horizondonk.be

zondag 14 november

OVER GEZOND ETEN EN DUURZAME 
VOEDING

19.30-22 uur
De Markthallen
Avansa Limburg vzw
011 56 01 00
info@avansa-limburg.be

woensdag 1 december DECEMBER

15de RADIOBEURS VAN DE RADIOVRIENDEN

9-13 uur
De Markthallen
0477 48 50 54
lucclaes99@hotmail.com

zondag 7 november NOVEMBER

HOBBYCAFÉ

Elke dinsdag van 19.30 tot 21 uur
De Volksmacht
Femma Herk-de-Stad
greta.rombouts007@telenet.be

dinsdag 9 november 

NAAILESSEN

Elke woendag van 9 tot 12 uur
De Volksmacht
Femma Herk-de-Stad
greta.rombouts007@telenet.be

woensdag 10 november

RESTOWEEKEND DONK

17, 18 en 19 uur
Dorpsstraat 10
Herk FC B
0486 76 41 52

zaterdag 13 november

RESTOWEEKEND DONK

11, 12, 13, 17 en 18 uur
Dorpsstraat 10
Herk FC B
0486 76 41 52

zondag 14 november

KOOKLES

19.30-22.30 uur
De Markthallen
Femma Herk-de-stad
greta.rombouts007@telenet.be

woensdag 17 november

ORGELCONCERT

15-17 uur
Sint-Martinuskerk

zondag 21 november

VOORDRACHT OVER REMA

14 uur
Door Dr. Jan Remans
De Markthallen
Neos Herk-de-Stad
info@neosvzw.be

donderdag 25 november

WORKSHOP: FOTOGRAFEREN NAAR DE 
STIJL VAN DE OUDE MEESTERS

13-17.30 uur
FotoCollectief APL
apl.group.info@gmail.com

zondag 28 november

OVER GEZOND ETEN EN DUURZAME 
VOEDING

19.30-22 uur
De Markthallen
Avansa Limburg vzw
011 56 01 00
info@avansa-limburg.be

zaterdag 4 december

WORKSHOP: SPLASH FOTOGRAFIE

14-18 uur
FotoCollectief APL
apl.group.info@gmail.com

zaterdag 11 december

WANDELING DOOR DONK

14 uur
Neos Herk-de-Stad
info@neosvzw.be

vrijdag 17 december

WINTERS WANDELEN

8-15 uur
Sint-Martinusscholen, campus Amandina
WSV Horizon Donk vzw
0495 20 75 35
secretariaat@horizondonk.be

zaterdag 18 december

WORKSHOP: HIGH-KEY FOTOGRAFIE

13.30-17 uur
APL FotoCollectief
apl.group.info@gmail.com

27 \



GROEPS- 
TENTOONSTELLING

LOCATIE
De Markthallen 
Markt 2, 3540 Herk-de-Stad 
www.herk-de-stad.be/expo 

Open: maandag van 9 tot 19 uur, 
andere werkdagen van 9 tot 17 uur, 
behalve op vrijdagnamiddag. 
Zondag van 14 tot 17 uur.

van 19 nov.. 
t.e.m. 12 dec.

HERKSE  KUNSTENAARS

Fotografie

Mixed Media

Schilderen

Juwelen

Glas

Keramiek

Stencil Art

Diverse kunstvormen

VERNISSAGE 
vr. 19 november
om 20 uur
in De Markthallen


