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Wateroverlast: geef je 
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Burgemeester Bert Moyaers (Vooruit)
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Privaat patrimonium | Personeel | Erediensten 

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

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

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

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

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

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

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

4de Schepen Guido Ector (Vooruit)
Jeugd | Leefmilieu | Dierenwelzijn
Onderwijs | Internationale samenwerking 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONZE DIENSTEN 
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voorzitter gemeenteraad Lore Michiels (CD&V) 

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

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

Vergeet je mondmasker 
niet mee te nemen.

Voor het afhalen en kopen
van vuilniszakken is geen 

afspraak nodig.
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Kruispunt N2 Steenweg met 
Kapelstraat en Bosstraat 
wordt vernieuwd

Het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) vernieuwt het kruispunt van
de N2 Steenweg met de Kapelstraat 
en de Bosstraat in Berbroek. 
Het kruispunt wordt uitgerust 
met vrijliggende fietspaden, 
oversteekplaatsen, voetpaden en 
verkeerslichten. AWV wil zo de woon- 
en schoolomgeving beter ontsluiten 
en verkeersveiliger maken. 
De voorbereidende nutswerken duren 
vermoedelijk tot eind september. De 
hinder voor het verkeer blijft zolang 
beperkt.  
Bij een vlot verloop van de 
nutswerken start AWV in oktober met 
de vernieuwing van het kruispunt. In 
een eerste fase wordt gewerkt aan de 
kant van de Bosstraat en vervolgens 
aan die van de Kapelstraat. 
De herinrichting duurt tot in het 
voorjaar 2022.
Verkeer op de Steenweg blijft steeds 
mogelijk, maar moet ter hoogte van 
de werfzone beurtelings
rijden via tijdelijke werflichten. De 
Kapelstraat en de Bosstraat zijn vanaf 
de start in oktober
afgesloten ter hoogte van de 
Steenweg. Er gelden vanaf dan voor 
automobilisten en fietsers plaatselijke 
omleidingen.
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Hevige regenval en bressen in de dijken van de Gete en de Demer 
zorgden half juli voor heel wat waterellende in Herk-de-Stad. Al snel 
werd gevreesd voor het scenario van 1998 toen onze stad getroffen 
werd door de grootste waterellende uit haar geschiedenis. Uiteindelijk 
zou het water nog verder en nog hoger komen te staan dan in 1998. 
Schulen, Donk en Schakkebroek werden het hardst getroffen.

Een aantal Herkenaren werden geëvacueerd, straten stonden blank, 
kelders liepen onder en bij sommige inwoners werd er ook heel wat 
huisraad vernield. We beseffen maar al te goed dat dit de nodige 
ellende met zich meebracht. Elders liep het veel minder goed af. Denk 
maar aan onder meer Wallonië en Duitsland waar meerdere mensen 
het leven lieten. Het toont dat we enkel maar respect moeten hebben 
voor de natuur.

In Herk-de-Stad hebben we dankzij de inzet van brandweer, defensie, 
plaatselijke aannemers en stadsdiensten een grotere ramp kunnen 
vermijden. Wist je dat er op een kleine week tijd met man en macht 
maar liefst 17.000 zandzakjes werden gevuld en aangevoerd om het 
water tegen te houden?

Hoe pijnlijk de situatie voor heel wat inwoners ook was, tegelijk was 
het ook hartverwarmend te zien hoe er in onze stad een spontane golf 
van solidariteit ontstond. Na oproepen via sociale media stonden er 
meerdere dagen na elkaar ruim twintig vrijwilligers klaar om zandzakjes 
te vullen, mensen hielpen elkaar dag en nacht in de strijd tegen het 
water, de hulpdiensten werden spontaan getrakteerd op lekkers, … 
De lijst met spontane initiatieven is haast eindeloos. 

Hartverwarmend! Anders kan je die warme solidariteit niet omschrijven. 
Dankjewel aan alle hardwerkende stadsdiensten, hulpverleners, 
vrijwilligers en aannemers voor alle geleverde inspanningen en extreem 
vele werkuren. Samen hebben we heel wat erger voorkomen en de 
strijd tegen het water toch een beetje gewonnen!

Intussen zijn we volop bezig met de nodige conclusies uit deze 
waterellende te trekken. Samen met de bevoegde instanties bekijken 
we welke bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om gelijkaardige 
situaties in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Maar 
helemaal uitsluiten zullen we het wellicht nooit. Daarvoor is de kracht 
van de natuur te sterk. Gelukkig weten we wel dat we altijd op de 
solidariteit van de Herkenaren kunnen rekenen.
Dank je wel! 

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



Herk in beeld Prieelconcerten Park Olmenhof
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Herkenaar in de kijker

Geen Herkenaar maar een bedrijf in de kijker in deze 
editie van de 3540. Het industrieel koeltechnisch bedrijf 
VOS technics van de broers Kristof en Maarten Onckelinx 
is in het kader van de zesde verjaardag van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
de duurzame held van Herk-de-Stad. Het effect van alle 
installaties die het bedrijf tot vandaag bouwde, is gelijkaardig 
aan het planten van 23.000 hectare bos.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
vormen een langetermijnagenda met zeventien doelstellingen 
die van onze aarde een meer duurzame plaats moeten maken. 
De doelstellingen bestaan zes jaar. Daarom wordt in deze 3540 
van september een bedrijf uit Herk-de-Stad in de kijker gezet dat 
bijdraagt aan een duurzame samenleving. Uit de inzendingen na 
een oproep in de 3540 van maart werd het industrieel koeltechnisch 
bedrijf VOS technics geselecteerd als het Herks gezicht van de 
zeventien mondiale doelstellingen. 

Ecologische koelpionier

VOS technics is een 
familiebedrijf dat al meer 
dan 35 jaar ecologisch 
verantwoorde 
koelinstallaties bouwt. 
De focus ligt op 
industriële koeling met 
ecologische gassen: 
propaan, CO2 en 
ammoniak. Voor Kristof 

en Maarten Onckelinx, die als tweede generatie in 2013 de leiding 
van het familiebedrijf in handen namen, is duurzaam ondernemen 
altijd een evidentie geweest. “VOS technics startte in 1986 als een 
bedrijf dat koelinstallaties maakte voor het bewaren van appels en 
peren. Na de overname focusten we ons op andere sectoren zoals 
aardappelteelt, slachterijen en kaasfabrieken. Voor het Europees 
testcentrum van Toyota werkten we zelfs een koeloplossing uit voor 
testkamers waarin de nieuwe uitstootnormen onderzocht worden. 
De fabrikant gebruikt ze om testritten te maken bij verschillende 
vochtpercentages en temperaturen, vergelijkbaar met die van de 
Sahara tot de Noordpool. Door dergelijke innovaties is ons bedrijf de 
laatste jaren enorm gegroeid. In 2013 werkten hier vijftien mensen. 

Nu zijn we met dertig” vertelt Maarten.
VOS technics doet alles in eigen huis: engineering, montage en 
service. “Dan moet wat je aanbiedt ook goed zijn of je krijgt achteraf 
problemen”, vertelt Kristof. “Omdat we al twintig jaar veel aandacht 
besteden aan duurzaamheid, hebben we een grote voorsprong op 
onze concurrenten. Onze missie? Wij zijn ervan overtuigd dat industriële 
koeling rendabel en tegelijk goed voor mens en planeet kan zijn.” 

23.000 hectare bos

In 2001 bouwde VOS technics zijn allereerste installatie met het 
natuurlijke gas ammoniak. Maarten Onckelinx: “Met alle installaties op 
basis van natuurlijke gassen die we sindsdien bouwden, vermeden we 
dat er voor 507 miljoen kilo CO2-equivalent aan schadelijke gassen in 
de lucht kwam. Bovendien ligt het rendement van die installaties hoger 
en verbruiken ze minder energie, goed voor een besparing van 275.000 
ton CO2. In bomen uitgedrukt is het effect van de installaties die we tot 
nu toe bouwden gelijk aan het planten van ruim 23.000 hectare bos.”

“Duurzaam ondernemen betekent voor ons altijd de beste keuzes 
maken voor mens en milieu. Dat zit in grote en kleine dingen”, gaat 
Kristof verder. “Een gezonde geest in een gezond lichaam bijvoorbeeld. 
Zo voorzien we elke week vers fruit voor onze medewerkers. Verder 
zijn we ervan overtuigd dat onze familiale waarden zich vertalen naar 
een mensgericht personeelsbeleid, eerlijkheid en vastberadenheid om 
met onze industriële installaties een ecologische meerwaarde voor de 
maatschappij te realiseren. Ja, wij willen Limburg en bij uitbreiding België 
virtueel groen inkleuren met onze VOS-installaties.”

VOS technics 
Lokale held voor globale doelen

© Apl FotoCollectief

“Het effect van onze installaties 
is goed voor het planten van 
23.000 hectare bos”
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Keihard werk van hulpdiensten, 
gemeentepersoneel, externen 
en vrijwilligers voorkomt veel 
waterellende
Hevige regenval en de uitzonderlijke situatie met 
twee bressen, een natuurlijke ter hoogte van de 
Demer aan het kasteel van Loye en een kunstmatige 
op de Gete ter hoogte van de grens van Donk 
met Halen, zorgden op donderdag 15 en vrijdag 
16 juli voor een uitzonderlijk hoog niveau van het 
buitenbekken en bijgevolg wateroverlast in Herk-
de-Stad.Een versneld stijgingsniveau van het 
buitenbekken zorgde ervoor dat er even gevreesd 
werd voor het scenario van 1998 toen Herk-de-Stad 
getroffen werd door de grootste waterellende uit zijn 
geschiedenis. Om deze noodsituatie aan te pakken 
werd de gemeentelijke crisiscel onder leiding van 
de burgemeester samengeroepen. Met tal van 
gecoördineerde acties zoals het verdelen van meer 
dan 17.000 zandzakjes, het dichten van de bressen 
en het keiharde werk van de hulpdiensten, het 
stadspersoneel, externe diensten zoals de Vlaamse 
Milieumaatschappij, Aquafin en vrijwilligers konden 
we in Herk-de-Stad heel wat ellende voorkomen. 

Wateroverlast
Herk-de-Stad

Voorbereid op wateroverlast

Al van dinsdag 13 juli waren er ernstige signalen dat onze regio zou 
getroffen kunnen worden door hevige wateroverlast. De technische 
dienst stelde aan het magazijn in Donk onmiddellijk enkele 
honderden zandzakjes ter beschikking aan inwoners die daar nood 
aan hadden.

Ondergelopen straten en fietspaden

Op donderdag 15 juli nam het water stilaan weilanden, straten en 
fietspaden in. In totaal zouden meer dan 25 straten en fietspaden 
onder water komen te staan.

Rioleringen leegpompen

Nog op donderdag 15 juli werden op vraag van het gemeentebestuur 
de eerste rioleringsputten leeggepompt. In Schakkebroek hadden 
de Amandinaweg, de Vogelzangstraat en de Terbermenweg met 
wateroverlast te kampen.

Dossier uitgelicht
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Bres in de Demer

Een grote bres in de Demerdijk zorgde er vanaf 16 juli voor dat 
miljoenen liters water in de weiden richting Schulen stroomden. Voor 
de inwoners van onder meer de Neerstraat, de Slapersstraat, de 
Stationsstraat en Pannestraat was het bang afwachten. Preventief 
optreden door de gemeente in samenwerking met de Civiele 
Bescherming en brandweer aan de Neerstraat op vrijdag voorkwam 
dat het hele gebied tussen de Neerstraat en de Kerstraat onderliep. 
Hierdoor bleef de wateroverlast beperkt tot de buitenrand van het 
buitenbekken. Een eerste poging om de bres te dichten met grote 
betonnen blokken met daarop grote zakken vulmateriaal werd in 
eerste instantie stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen. Dankzij de 
prachtige samenwerking tussen de technische dienst en de externe 
aannemers Claes uit Donk en Plevoets uit Nieuwerkerken slaagden 
we bij een tweede poging  in de nacht van 18 op 19 juli gelukkig wel 
in dit huzarenstukje.

Opgetrommelde vrijwilligers vullen zandzakjes

Met de steun van tientallen vrijwilligers werden gedurende een aantal 
dagen in de loods van aannemer Claes uit Donk 17.000 zandzakjes 
gevuld, goed voor 106 ton. Dankzij deze inzet waren er in Herk-
de-Stad altijd voldoende zandzakjes beschikbaar zodat het aantal 
ondergelopen huizen en kelders tot een minimum beperkt bleef. 

Bres in de Gete

Op 16 juli besliste de gouverneur een kunstmatige bres te slaan in de 
oevers van de Gete ter hoogte van de N2 in Donk. Deze bres moest 
voorkomen dat het centrum van Halen onderliep, maar zorgde voor de 
inwoners van de Vroentestraat, de Winningweg en de eigenaars van de 
aanpalende plantages en de handelszaken voor wateroverlast. Twee 
dagen later werd de bres gelukkig gedicht. Een beperkte ophoging van 
de dijken aan de zijde van Halen, in een poging om daar de woningen 
te beveiligen, zorgde voor de overlast in de Kasteelstraat.

Dankjewel aan alle hulpdiensten

Aan de brandweerkazerne werd op 20 juli om 12.01 uur een minuut 
stilte gehouden naar aanleiding van het noodweer in ons land. De 
hulpverleners leverden ongelooflijk werk. In Herk-de-Stad hielpen 
soldaten van Defensie bijvoorbeeld bij het evacueren en verdelen van 
zandzakjes. De Civiele Bescherming nam het leegpompen van de 
riolering in de Neerstraat voor haar rekening. De hulpverleningszone 
Zuid-West Limburg was dan weer actief in onder andere het 
leegpompen van kelders en leverde samen met de politie Limburg 
Regio Hoofdstad acute steun waar nodig. 

Crisis in cijfers

• 17 miljoen kubieke meter of 17 miljard liter water 
geherbergd in het Schulensbroek

• 10m2 oppervlakte waar water stond
• 27 ondergelopen straten
• 106 ton zand
• 17.000 zandzakjes
• Tientallen vrijwilligers
• 7 geëvacueerde personen, onder meer met een 

legervoertuig en een boot
• 4 omvergevallen bomen door de verzadigde grond
• Ontzetting van koeien, paarden, duiven en kippen

Schade na wateroverlast aangeven 
bij het Vlaams Rampenfonds
Als je schade hebt geleden door de wateroverlast, 
dan kan je dat uiterlijk tot zestig dagen na het 
schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams 
Rampenfonds. Dat is niet hetzelfde als een aanvraag tot 
schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams 
Rampenfonds de ramp erkent.

Als gevolg van de wateroverlast leden veel inwoners 
materiële schade. Het Vlaams Rapenfonds verzamelt de 
schademeldingen en start nadien een onderzoek om te 
bepalen of dit erkend kan worden als ramp. Heb je zelf 
materiële schade door deze ernstige weersomstandigheden? 
Dan is het belangrijk hiervan zelf officieel melding te maken bij 
het Vlaams Rampenfonds. Deze meldingen kunnen uiterlijk tot 
zestig dagen na de wateroverlast ingediend worden. 

Een melding maken kan op twee manieren:
Online: via  het e-loket https://rampenfonds.vlaanderen.be/ 
van het Vlaams Rampenfonds
Op papier: download het formulier op www.herk-de-stad.
be/rampenfonds of haal je meldingsformulier tijdens de 
openingsuren af aan het onthaal van het gemeentehuis, 
vul het in en stuur het naar het Vlaams Rampenfonds via 
rampenfonds@vlaanderen.be of naar het adres van het Vlaams 
Rampenfonds vermeld in het formulier. Bij uw schademelding 
hoeft u geen bijlagen te voegen.

Vergeet niet uw verzekeraar op de hoogte te brengen van 
de schade die je geleden hebt. Voor de meeste schade is 
het immers uw verzekeraar die verantwoordelijk is voor de 
schadevergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan je bij het 
Rampenfonds terecht voor een schadevergoeding.

Na de einddatum om de schade te melden start het 
Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk 
weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen. De 
schademelding is dus geen aanvraag om een vergoeding 
vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen. Een 
aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele 
erkenning als ramp. 

7 \



/ 8

Everzwijnen doen terug hun intrede

Wilde dieren die ooit vertrouwd waren in onze streken, doen 
weer hun intrede. Zo ook de wolf en vooral het everzwijn. Het is 
een bewijs dat er nog bossen en natuurgebieden zijn waar de 
dieren in kunnen overleven. In Herk-de-Stad zijn voorlopig nog 
geen everzwijnen opgedoken, maar dat is een kwestie van tijd. 
Dit vraagt wel wat aanpassing! Neem nu de everzwijnen. Ze zijn 
nagenoeg voortdurend op zoek naar lekkere hapjes en vinden 
die ook in jouw tuin of akker. De sporen die ze dan nalaten, 
zijn minder leuk. Daarom kan je best actie ondernemen om 
hen de weg te versperren. Meld ook altijd eventuele schade 
veroorzaakt door everzwijnen of vossen. De overheid en de 
terreinbeheerders werken nauw samen met de jagers, om het 
aantal everzwijnen in toom te houden. Zo bouwen we samen 
aan een groene leefomgeving, met de natuur als goede buur.

Wees niet bang voor everzwijnen
Nu het stilaan buiten opnieuw kouder gaat worden, laten 
everzwijnen zich meer en meer zien. De kans dat je er 
eentje tegen komt of dat er een in je tuin of op je akker 
komt wroeten neemt dus toe. Voorlopig zijn ze nog niet in 
Herk-de-Stad opgedoken. Ze blijven gelukkig nog achter de 
barrières van de E313 en het Albertkanaal. Hun gebied breidt 
continu uit waardoor het een kwestie van tijd is vooraleer ze 
ook in onze gemeente actief zijn. Kom je er eentje tegen? 
Wees niet bang. Everzwijnen zijn van nature niet agressief.

Everzwijnen zijn bang van mensen. Ze lopen weg zodra ze je in 
de gaten krijgen. Ben je op wandel en kom je toch een everzwijn 
tegen? Hou afstand, zorg ervoor dat je hond aan de leiband loopt, 
klap eventueel in je handen en wandel rustig weg. Wanneer een 
wild zwijn zich in het nauw gedreven voelt, kan het per uitzondering 
toch aanvallen. Probeer je dan te verschuilen. Everzwijnen zien niet 
goed. Loop zeker niet weg. Everzwijnen lopen veel harder dan wij. 
Probeer de hoogte op te zoeken door in een boom te kruipen of op 
een auto te gaan staan.

Meld je ontmoeting met de everzwijnen via het meldingsformulier 
op www.herk-de-stad.be/everzwijnen. De dienst Leefmilieu houdt 
het Agentschap Natuur en Bos en de wildbeheerseenheden op de 
hoogte. De stad zelf mag niet jagen op everzwijnen of ze vangen.

Schade

Hebben everzwijnen schade aangericht in je tuin? Misschien heb 
je dan wel recht op een schadevergoeding. Hiervoor kan je niet 
terecht bij het stadsbestuur, maar wel bij Agentschap Natuur 
en Bos. Meer info over de voorwaarden en de omvang van de 
vergoeding vind je op www.natuurenbos.be.

Hou everzwijnen op afstand

Een omheining plaatsen kan een oplossing zijn. Die omheining 
moet minstens één meter hoog zijn, het gaas moet minstens twee 
millimeter dik zijn en de openingen mogen niet groter zijn dan 10 
centimeter. Bovendien kan je best de omheining 20 centimeter 
ingraven. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos zijn er 
ook minder drastische maatregelen om everzwijnen uit jouw tuin 
te weren. Een handige flyer met concrete tips vind je op www.
herk-de-stad.be/everzwijnen. Verder is het belangrijk dat je geen 
voedselresten achteraan in je tuin gooit en dat je kiest voor een 
compostvat in de plaats van een composthoop.

Ligt jouw tuin in jachtgebied?
De jachtplannen in Vlaanderen zijn online raadpleegbaar. 
Op www.geopunt.be staan de gebieden vermeld waar 
in Vlaanderen gejaagd mag worden. In de strijd tegen 
everzwijnen is het beter dat je jouw tuin niet uitkleurt als 
jachtgebied.
Wie wil jagen in Vlaanderen, moet een plan van zijn jachtterrein 
neerleggen bij de arrondissementscommissaris: het jachtplan. In 
dat plan staat aangegeven welke percelen mogen bejaagd worden 
en welke niet.
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De kaarten zijn te raadplegen op www.geopunt.be (onder de 
themakaarten ‘natuur en milieu – jacht’). De kaart geeft aan of 
een perceel opgenomen is als jachtterrein van een goedgekeurd 
jachtplan. Om privacyredenen zijn op de jachtplannen 
geen namen of andere persoonsgegevens weergegeven. 
Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven.

Als eigenaar van één of meerdere percelen beschik je over 
het jachtrecht en kan je aan anderen toelating geven om op je 
eigendom te jagen. De eigenaar kan het jachtrecht ook verhuren 
via een overeenkomst met een derde. Wie vaststelt dat zijn 
eigendom foutief is weergegeven op een jachtplan, kan dit laten 
rechtzetten. De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is 
beschikbaar op www.natuurenbos.be/jachtplannen. 

De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan 
enkel mits schriftelijke toestemming van de eigenaar. Als 
je eigendom op dit moment niet werd opgenomen in een 
jachtplan moet je je geen zorgen maken dat dit zonder je 
medeweten alsnog zou gebeuren.

Wie in Vlaanderen met toestemming wil jagen op de percelen 
in een jachtplan, moet houder zijn van een jachtverlof en de 
voorwaarden respecteren over specifieke periodes en middelen. 

Everzwijnen

De eerste regel is dat je je eigendom zelf goed beschermt tegen 
indringende evers, bv door een omheining te plaatsen. Is dat 
niet haalbaar of levert het onvoldoende resultaat, dan biedt een 
ingekleurde tuin zeker extra beschermingsmogelijkheden. Het 
is dus belangrijk dat je goed nadenkt over het wel of niet in- of 
uitkleuren van je tuin als jachtgebied. Het feit dat je perceel op 
jachtterrein ligt, wil uiteraard niet zeggen dat jagers zomaar door 
jouw tuin kunnen lopen. Daarvoor hebben ze de uitdrukkelijke 
toestemming van de eigenaar nodig. 
Als je jachtrechten verleent op je eigendom kan je als eigenaar 
wel een beroep doen op een jager om wilde dieren zoals 
everzwijnen of vossen te vangen. 

Meer informatie krijg je op www.herk-de-stad.be/jachtplan.

Meldpunt vossen- en 
marterschade
De laatste tijd is de vos weer in het gezichtsveld verschenen. 
Meerdere schadegevallen in de vorm van het doodbijten 
van kippen, worden aan de vos toegeschreven. 
Om een beeld te krijgen van de schade veroorzaakt door 
vossen, kan je vossen- of marterschade melden via de 
website van de Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw, 
belangenvereniging voor de jacht en jagers in Vlaanderen. 
Hiermee kunnen ze een algemeen overzicht krijgen op 
gemeentelijk niveau van de schade die de vos en/of marter 
aanrichten (bv. doodbijten en meenemen van pluimvee, ...). 

Via www.herk-de-stad.be/vossen kan je een melding 
doorgeven. Hier vind je ook tips hoe je een bezoekje door 
de vos kan vermijden.



Prikbord

Moet je in het stadhuis 
zijn? Denk er dan aan 
een afspraak te maken!
De diensten in het stadhuis en het OCMW blijven ook na 
de coronacrisis enkel op afspraak werken.

Je kan voor heel wat dingen zelf een afspraak maken via 
www.herk-de-stad.be/afspraakmaken. Lukt het je niet of weet 
je niet goed welk item je moet aanklikken voor datgene dat je 
nodig hebt? Bel dan naar het stadhuis op 013 38 03 10 of stuur 
een mailtje naar info@herk-de-stad.be en onze medewerkers 
helpen je graag verder.
We vragen om het tijdstip van de afspraak te respecteren. Meld 
je aan bij het onthaal. Zij verwijzen je graag door naar het juiste 
loket.

Kan je toch niet aanwezig zijn op het moment van je afspraak, 
annuleer ze dan. Dit kan via de link in de bevestigingsmail die 
je ontving of via het onthaal. Op die manier komt jouw afspraak 
terug vrij voor iemand anders.

Voor het afhalen of kopen van huisvuilzakken moet je geen 
afspraak maken.

Ook de diensten van het OCMW werken trouwens op afspraak. 
Een afspraak maken kan daar telefonisch via 013 78 09 40.

Kies jij ook voor de fiets?
Kies jij voor de auto of de fiets om naar de bakker of buurtwinkel 
te gaan? Of misschien ga je wel te voet? Tijdens de Week van 
de Mobiliteit van 16 tot 22 september ruimt de auto plaats 
voor duurzame verplaatsingen en wordt de publieke ruimte 
veroverd door fietsers en voetgangers. En dat heeft alleen maar 
voordelen: minder gereden kilometers, minder fileleed, een betere 
luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast, een actievere levensstijl,…

Minder geluidshinder en een schonere lucht
Wist je dat verkeer de voornaamste bron is van geluidshinder 
(31%)? Verkeer scoort zelfs hoger dan burenlawaai (17%) of lawaai 
door industrie of recreatieve activiteiten. Geluidshinder kan leiden 
tot stress, slaapstoornissen en hart- en vaatziekten. Bovendien 
zitten in de uitlaatgassen van gemotoriseerde voertuigen ook allerlei 
stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Allemaal redenen 
om de auto eens te laten staan!

STOP-principe
Binnen een gezonde en duurzame mobiliteit staat het STOP-
principe centraal. Hierbij kiezen we eerst voor Stappen en Trappen, 
dit zijn verplaatsingen te voet of met de fiets. Daarna valt onze 
keuze op het Openbaar vervoer, met de bus, trein, tram of metro 
en als allerlaatste optie gaan we voor Privé gemotoriseerd vervoer. 
Zo kiezen we voor een actieve leefstijl die bovendien goed is voor 
lichaam en geest!Openbaar onderzoek 

digitale atlas 
Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp 
van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen 
en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op 
www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het 
juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen 
door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen 
en de publieke grachten.
De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig 
uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas 
(VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door 
de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote 
inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk 
op te nemen.

Maar misschien komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas 
niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat 
de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de 
oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een 
openbaar onderzoek. Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte 
of de diepte van een waterloop of publieke gracht in je buurt niet 
overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, geef dit dan zeker 
door. 
Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be. 
Opmerkingen kan je via dezelfde website indienen of doorgeven via 
leefmilieu@herk-de-stad.be.

Download de Herk-de-Stad-app op je smartphone

Heb jij de Herk-de-Stad-app al op 
je smartphone? Niet alleen is het 
handig om op de hoogte blijven van 
de afvalophalingen van Limburg.net, je 
wordt ook direct geïnformeerd over de 
officiële nieuwsberichten van Herk-de-
Stad. Heel erg handig om up-to-date 
te blijven! Verder vind je er ook al het 
nieuws rond het vaccineren in Herk-
de-Stad, de contactgegevens van 
de stadsdiensten, kan je attesten en 
documenten opvragen en kan je enkele 
krantenartikels over onze gemeente 
lezen. Download de gratis app via de 
Google Playstore of de App Store, 
zoekwoord ‘Herk-de-Stad’.

Openbare verkoop brandhout
Op zaterdag 11 september om 10 uur worden verschillende 
loten brandhout, gelegen in de gemeentelijke bossen ‘Harlaz’ en 
‘Schulen’, openbaar verkocht in de gebouwen van de technische 
dienst.

Meer info vind je op www.herk-de-stad.be/openbareverkoop./ 10



Veiligheidsmonitor verspreid 
binnen de politiezone
De veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking 
gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema’s. 
Via dit kanaal word jij, als burger, bevraagd over je 
onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap 
en de kwaliteit van het politieoptreden. In onze politiezone 
werden 1.400 personen op toevalligerwijze geselecteerd. Zij 
zullen een vragenlijst ontvangen. De gegevens die op deze 
manier worden verzameld, zijn erg nuttig voor het uitwerken 
van ons veiligheidsbeleid.
De politie vraagt inwoners die een vragenlijst ontvangen 
om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête 
te beantwoorden. Jouw medewerking is van groot belang! 
Deelnemen kan heel eenvoudig via internet of via de vragenlijst 
op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. 
De vragenlijsten worden vanaf half september verspreid. Enkel 
wie via de statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, 
zal de enquête in de brievenbus krijgen en kan deelnemen. De 
resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht. 

Verhuur gerust 
Je hebt een huis, appartement of studio om te verhuren? Dat 
is goed nieuws! Maar brengt je eigendom naast rendement 
ook zorgen en stress met zich mee? Lig je er wakker van? 
Kortom, laat je eigendom je niet los? Verhuur dan gerust aan 
het sociaal verhuurkantoor (SVK). 

Het SVK regelt alles én je geniet van een gegarandeerde 
huuropbrengst. Dat is pas zorgeloos verhuren. Het SVK zorgt voor 
het huurcontract en de plaatsbeschrijving, de maandelijkse betaling 
van de huur, de brandverzekering, de organisatie van herstellings- en 
onderhoudswerken ten laste van de huurder, het onderverhuren van 
je woning en de begeleiding van de onderhuurder. 

Het sociaal verhuurkantoor, een ideale partner

SVK’s worden erkend door de Vlaamse overheid. Je sluit een 
huurcontract af met een SVK, dat op zijn beurt de woning 
doorverhuurt aan kandidaat-huurders. Je ontvangt maandelijks 
de huur. Daaraan verandert niets. En je blijft genieten van alle 
voordelen en zekerheden uit de Woninghuurwet. Maar je krijgt wél 
extra zekerheid. Want het SVK betaalt altijd stipt, zelfs wanneer 
je woning niet verhuurd is! Bovendien krijg je nooit te maken met 
wanbetalers. Het SVK is immers je huurder en draagt dus alle 
huurdersverplichtingen.

Je voordelen 
• Gegarandeerde huuropbrengsten 
• Het vermijden van leegstand van je woning
• Geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures 
• De garantie dat je je woning op het einde van de overeenkomst 

weer in oorspronkelijke staat terug krijgt (rekening houdend met 
de normale slijtage)

• Een verlaagd tarief onroerende voorheffing 
• Een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw (12% in plaats van 21%) 
• Verlaagde registratierechten voor wie een woning koopt 
• Samenwerking met een professionele partner 
• Hogere subsidies bij renovaties

Wat verwacht het SVK van jou? 

Het SVK vraagt geen commissieloon, maar wel een redelijke 
huurprijs. De woning moet eveneens voldoen aan de Vlaamse 
kwaliteitsnormen inzake veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. 

Interesse? 
Neem contact op met het SVK Land van Loon:
telefonisch via 011 89 21 98 of e-mail: info@svklandvanloon.be. 
Het Wooninfopunt van Wonen in West-Limburg helpt je graag verder 
met je aanvragen. Een afspraak maken kan online via 
www.herk-de-stad.be/afspraakmaken of telefonisch op het 
nummer 013 38 03 16.

Opendeurdag Campus H 

De Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, de lokale politie 
Limburg Regio Hoofdstad en de Federale Politie nodigen je op 
zondag 3 oktober uit op hun veiligheidscampus in de Zwarte-
Brugstraat in Hasselt.
Tussen 10 uur en 18 uur kan je een bezoekje brengen aan 
de gebouwen van de politie en de brandweer. Buiten kan je 
genieten van enkele spectaculaire demonstraties.

Om het parkeren te vergemakkelijken wordt er een pendelbus 
ingelegd tussen Campus H en verschillende openbare parkings 
in de buurt. Meer informatie vind je binnenkort terug op de 
website www.politielrh.be.

Tip:
 
als je met de fiets komt, graveert de politie hem gratis voor je!
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Verkeersomleidingen voor 2 days of Rock Herk
2 days of Rock Herk vindt plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 september. Om de veiligheid van buurtbewoners, 
festivalbezoekers en passanten te garanderen worden er samen met de politie en gemeente en bevoegde instanties 
zoals Agentschap Wegen en Verkeer aangepaste verkeersmaatregelen genomen.

N716 Sint-Truidersteenweg

Van donderdag 9 september vanaf 
8 uur tot zondag 12 september 
19 uur wordt de Sint-Truidersteenweg 
volledig afgesloten vanaf de rotonde 
de Pierpontstraat met de Sint-
Truidersteenweg tot aan het T-kruispunt 
Sint-Truidersteenweg-Rummenweg. 
Bewoners van de verkeersvrije zone op de 
Sint-Truidersteenweg (tussen het rondpunt 
aan de Pierpontstraat en de kruising 
met de Rummenweg) ontvangen een 
doorgangsbewijs om hun woning met de 
wagen te bereiken.

Omleidingsroute doorgaand verkeer Diest, Hasselt, Sint-Truiden, Alken verkeer < 3,5 ton.

Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanuit Hasselt, Diest en Sint-Truiden. Omwille van de 
werkzaamheden aan de Keernestraat, Amandinaweg en de Kleine Kruisstraat verloopt de omleiding voor verkeer kleiner dan 3,5 ton 
in beide richtingen via de Houwijkerstraat.

Omleidingsroute doorgaand verkeer Diest, 
Hasselt, Sint-Truiden, Alken verkeer > 3,5 ton.

De omleidingsroute voor verkeer groter dan 3.5 ton (zwaar 
verkeer) wordt omgeleid via de Stevoortweg, Wijerstraat, 
Schoolstraat, Schopstraat, Smolderstraat, N716 Sint-Truiden. 

Bermparkeren

Gedurende het hele weekend geldt er een parkeerverbod 
in de berm in volgende straten:
• Doelstraat;
• Endepoelstraat; 
• de Pierpontstraat;
• Houwijkerstraat;
• Kleine Hoolstraat; 
• Grote Hoolstraat; 
• Rummenweg – deel vanaf T-kruispunt Rummenweg/

Grote Hoolstraat tot T-kruispunt Rummenweg/ 
St.-Truidersteenweg.

10 & 1 1 SEPT 21

/ 12
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VRIJETIJDSAGENDA VAN HERK-DE-STAD

Sport
Start to MTB
de Bib
Nieuw interieur
De Cirkel
Heropening
Cultuur
Willem Vermandere

p.16

p.18

p.14 Ticketverkoop voor seizoen 21/22 
start op maandag 30 augustus om 
13.30 uur via www.demarkthallen.

be , telefonisch op 013 35 99 50 
of aan de balie.

p.20
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☎ 013 55 25 95 

@  sportdienst@herk-de-stad.be

Sport

KOM IN SPORTKLEDING 
NAAR SCHOOL OP 

WOE. 29 SEPTEMBER 2021

naar
SCHOOL

BRENG JE 
SPORTCLUB

 #SPORTERSBELEVENMEER 
#BLIJFSPORTEN

Sporters 
beleven meer, 
ook in 
Herk-de-Stad
Dat Herkenaren meer 
beleven in de sport, zien we 
jaarlijks aan het stijgende 
aantal deelnemers bij diverse 
activiteiten en sportkampen 
in Herk-de-Stad. Deze 
ingeslagen weg willen we 
graag verder bewandelen. 
De dienst Sport laat de 
Herkenaren zien dat het niet 
alleen fijn vertoeven is in 
onze stad, maar ook fijn is 
om te sporten. 

Nu is het jullie beurt!

Laat  zien hoe jullie meer 
beleven tijdens het sporten! 
Wat moet je doen? Post een 
foto van jezelf tijdens het 
sporten op je facebookpagina 
en gebruik de hashtags 
#sportersbelevenmeer 
#sportherkdestad. Vergeet 
uiteraard niet het bericht 
openbaar te zetten.
De dienst Sport gaat intussen 
bij Sport Vlaanderen opnieuw 
de uitdaging aan om ook in 
2021 uitgeroepen te worden 
tot sportstad!

START to MTB 1.0 (voor beginners)

Wil je de betegelde straten, vervuilde lucht 
en geasfalteerde wegen van de stad inruilen 
voor heuvels, trails en natuur? Begin dan met 
mountainbiken!
De initiatiecursus Start 2 MTB is er voor iedereen 
die wil leren mountainbiken, in vier lessen, telkens 
van drie uren. 

Vanaf zondag 5 september vier opeenvolgende 
zondagen, telkens van 9 tot 12 uur. 
Locatie: ’t Vloot aan het Schulensmeer
Deelnameprijs: 35 euro (verzekering, douche, 
begeleiding, …)
Een mountainbike en een helm huren kan aan 25 
euro voor de volledige lessenreeks.
Inschrijven via: www.vrijetijdherkdestad.be

START to MTB 2.0 (voor gevorderden)

Voor degenen die de smaak te pakken hebben is 
er de ‘Start to MTB 2.0.
Met tips uit het veld maken de lesgevers 
gevorderden verder wegwijs in de wondere 
wereld van de mountainbikesport. Het is een 
conditietraining met nadruk op beklimmingen, het 
verhogen van explosiviteit en het verbeteren van 
technische skills. 

Vanaf zondag 3 oktober vier opeenvolgende 
zondagen, telkens van 9 tot 12 uur.
Locatie: ’t Vloot aan het Schulensmeer 
Deelnameprijs: 35 euro (verzekering, douche, 
begeleiding, …)
Inschrijven via: www.vrijetijdherkdestad.be

START to MTB

START 2 SKATE
 in 8 lessen!

Voor kinderen/ jongeren vanaf 6 jaar en 
volwassenen - ook voor gezinnen.

In een gezellige sfeer leer je van nul af aan alle 
behendigheden zodat je probleemloos en veilig 
op de weg kan skaten en het belangrijkste 
van al, je kan dit samen doen met je kind. Ook 
gevorderden zijn welkom om enkele nieuwe 
skate-trucs uit te proberen.

Vanaf donderdag 2 september acht 
opeenvolgende donderdagen telkens 
van 18.30 tot 20 uur. 
Locatie: Sportcentrum Herkules
Deelnameprijs:  32 euro (skates kunnen bij 
inschrijving gehuurd worden aan 10 euro per 
paar voor de volledige lessenreeks)
Info en inschrijvingen: www.vrijetijdherkdestad.be 

Start 2 skate is een initiatief van de Dienst Sport 
i.s.m. rollerclub Spin It, Sport Vlaanderen en de 
gemeentes Halen en Lummen.

Herkse Fun-Run 
voor de 

Herkse basisscholen
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START to MTB
Herkse Fun-Run 

voor de 
Herkse basisscholen

De jaarlijkse Scholenveldloopdag is sinds vorig 
jaar volledig vernieuwd en omgedoopt in de Herkse 
‘FUN’ Run.
Op dinsdag 21 en donderdag 23 september zetten 
alle leerlingen van de basisscholen per klas hun 
beste beentje voor tijdens een leuke obstakelrun. 
Ideaal als teambuilding bij het begin van het 
schooljaar.  

Maand van de 
sportclub
Tijdens de maand september bieden heel 
wat sportclubs gratis trainingen aan en 
geven begeleiders je graag meer uitleg 
over de werking van hun club. Momenteel 
wordt de laatste hand gelegd aan het 
programma van de Herkse sportclubs. 
Hierin vind je terug welke clubs meewerken 
aan de maand van de sportclub en 
krijg je bovendien een overzicht van de 
trainingen die gratis zijn. Uiteraard moet 
er rekening gehouden worden met de 
geldende maatregelen i.v.m. Covid-19. Het 
is mogelijk dat je je vooraf moet inschrijven 
om deel te nemen.
Het volledige programma vind je 
binnenkort op www.herk-de-stad.be/
sportactiviteiten of op de facebookpagina 
www.facebook.com/SportinHerk. Het 
gedetailleerde programma wordt ook 
bedeeld in de Herkse scholen.

Herkse 
sportkampioenen 
gezocht
Ken je een Herkenaar met een Limburgse, 
Vlaamse, nationale,… kampioenstitel 
of zitten er sportkampioenen of 
kampioenenploegen bij de Herkse 
sportclubs? Speel dan voor 20 oktober 
zijn/haar naam en gegevens door aan het 
secretariaat van de stedelijke sportraad via 
sportraad@herk-de-stad.be. Vergeet ook 
niet alle informatie over de kampioenstitel 
en eventueel beeldmateriaal door te geven. 
Ook foto- of beeldmateriaal en andere 
info over de kampioen mag je mailen. De 
Sportraad voorziet een gepaste huldiging 
met een aandenken voor alle Herkse 
kampioenen en sportvrijwilligers op vrijdag 
10 december.  

Kleutersportkamp 
tijdens de 
herfstvakantie
Schoolgaande kleutertjes van drie tot 
en met vijf jaar (de allerjongsten moeten 
effectief drie jaar en zindelijk zijn voor de 
start van het kamp) leren van woensdag 
3 t.e.m. vrijdag 5 november, telkens van 
9 tot 12 uur, enkele basistechnieken 
van de turnsport aan. Dankzij de goede 
begeleiding van Dasfun Herk-de-
Stad komen ook andere motorische 
vaardigheden zoals klimmen, evenwicht 
en rollen aan bod.
Deelnameprijs: 22,5 euro, inclusief 
verzekering, deelnamebrevet en 
aandenken. 
Inschrijven kan vanaf 1 september via 
www.vrijetijdherkdestad.be. 

Facebookpagina ‘Sport in Herk’

De verenigingen hebben het in het coronatijdperk zwaar te verduren gehad. Daarom ondersteunt de dienst Sport 
elk initiatief om clubs te helpen opnieuw die bruisende sportclub te worden die ze voor de coronacrisis waren. 

Like daarom zeker de facebookpagina ‘Sport in Herk’. Via dit kanaal verneem je welke activiteiten en 
evenementen de Herkse sportverenigingen organiseren.



☎ 013 55 39 01

@  bibliotheek@herk-de-stad.be

Ontmoetingen 
op de markt 
Woensdag 6 oktober
 van 14 tot 17 uur 

Dit jaar staan ontmoeting 
en verbondenheid centraal 
tijdens de tiendaagse van de 
Geestelijke Gezondheid.
Corona liet je waarschijnlijk 
voelen hoe belangrijk contact 
met anderen is. Door elkaar 
te ontmoeten laden onze 
batterijen op, kunnen we troost 
vinden en geven en voelen we 
ons gesteund. Ontmoeting 
vergroot onze veerkracht.

Als plekken waar mensen 
samenkomen willen 
de bibliotheek en het 
dienstencentrum De Cirkel 
deze actie mee ondersteunen.

Op woensdag 6 oktober is de 
wekelijkse markt niet enkel de 
plaats om je boodschappen 
te doen. De bib en De Cirkel  
zorgen daar dan ook voor een 
plek van ontmoeting, een plek 
waar je even rust vindt, waar 
je kan praten, waar er even tijd 
genomen wordt om te luisteren.

Wees van harte welkom en 
neem plaats aan één van de 
tafeltjes op het popup terrasje 
voor de kerk. 
De Bib en De Cirkel zorgen 
voor de gespreksonderwerpen 
en een verrassing voor wie 
deelneemt. 

Nieuw interieur 
voor de bib
Heb jij het al opgemerkt? Het 
interieur van de bibliotheek zit sinds 
kort in een volledig nieuw jasje. 
De witgeschilderde muren en het 
vernieuwde meubilair geven de bib 
een frisse uitstraling. In de leeszalen 
vind je comfortabele zitplaatsen 
voor zowel lezers als studenten 
en kleurrijke zeteltjes.  Poefjes 
zorgen verspreid in de bib voor fijne 
leesplekjes. Wie de trap naar de 
eerste verdieping neemt, zal zien dat 
vrolijke diertjes de weg wijzen naar 
het vernieuwde voorleeshoekje. De 
bib is dus zeker een bezoekje waard! 

‘Kwartiertje voorlezen’ is terug!
Er is goed nieuws voor de allerjongste lenertjes. 
Vanaf zondag 5 september kunnen kinderen van 
4 tot 7 jaar weer elke zondag van 11 tot 11.15 uur 
terecht in de bib voor een leuk verhaaltje. 
Een vrolijke muurschildering met allerlei diertjes 
zorgt ervoor dat de voorleeshoek nu een 
supergezellige plek is. Kom zeker eens een kijkje 
nemen en meeluisteren. 

Wil je graag komen voorlezen van 11 tot 11.15 uur 
stuur dan een mailtje naar bibliotheek@herk-de-
stad.be?

Leesclub Leesgezelle(n) 
bespreekt het boek ‘De Kolibrie’ 
van Sandro Veronesi

Donderdag 15 september om 20 uur 
in De Markthallen - lokaal 11

Al sinds zijn jeugd wordt Marco Carrera, die 
als kind een groeistoornis had, de kolibrie 
genoemd, naar een van de kleinste vogels 
ter wereld. Maar in zekere zin is Marco ook 
echt een kolibrie: hij lijdt een dramatisch 
bestaan, vol vreugdes, liefdes en de 
nodige pijn, maar hij blijft in evenwicht. Zijn 
hectische bewegingen stellen hem in staat 
de existentiële acrobatiek van het leven te 
doorstaan, net als de kolibrie, die twaalf tot 
tachtig vleugelslagen per seconde maakt, 
maar schijnbaar bewegingloos in de lucht blijft 
hangen. 

Wie graag lid wil worden van Leesclub 
Leesgezelle(n), kan mailen naar bibliotheek@
herk-de-stad.be. Via die weg kan je ook een 
boek aanvragen.

/ 16



Gelukswandeling doorheen Herk-de-Stad
Vanaf vrijdag 1 oktober is er in Herk-de-Stad een gelukswandeling. De wandeling ‘Jezelf kunnen zijn’ start aan 
het sportcentrum Herkules. Ook in de andere gemeenten van de Eerstelijnszone Herkenrode (Alken, Diepenbeek, 
Hasselt en Zonhoven) openen gelukswandelingen

Wat maakt jou gelukkig? Wat is dat precies, je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’? Hierop kan je het antwoord vinden tijdens 
de gelukswandelingen in de eerstelijnszone Herkenrode. Deze wandelingen zijn gebaseerd op de nieuwe geluksdriehoek, die 
ontwikkeld werd door Het Vlaams Instituut Gezond Leven. Je komt te weten dat je ‘gelukkig voelen’ iets is wat je voor een stuk 
zelf in de hand hebt en dat je het perfecte geluk niet altijd moet nastreven. Door het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
in onze eerstelijnszone willen we je in Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad en Zonhoven inspireren en informeren om 
hiermee zelf aan de slag te gaan.  

Wat is de Geluksdriehoek?
De geluksdriehoek bestaat uit drie bouwblokken: ‘je 
goed voelen’, ‘jezelf kunnen zijn’ en ‘goed omringd 
zijn’ die allen met elkaar verbonden zijn. Ze passen 
als puzzelstukjes in elkaar. ‘Je goed voelen’ gaat 
over je emotioneel goed in je vel voelen, daar waar 
je zowel positieve als negatieve gevoelens kan 
ervaren. Wanneer je jezelf kan zijn weet je wie je 
bent, wat je belangrijk vindt en waar je trots op bent. 
‘Je goed omringd voelen’ verwijst naar het gevoel 
dat je warme en vertrouwelijke relaties hebt met de 
mensen om je heen. 
Tenslotte is er ook nog de oranje bol, die je uit balans 
kan brengen. Maar dat is oké, want het perfecte 
geluk bestaat niet. 

Waar en wanneer start de Gelukswadeling?
De gelukswandelingen in Alken, Diepenbeek, 
Hasselt, Herk-de-Stad en Zonhoven zijn beschikbaar 
vanaf 1 oktober 2021. Op deze wandelingen 
bevinden zich acht stopplaatsen die je herkent aan 
het bordje met een QR-code. Elke QR-code brengt 
je naar een vraag of een tip rond het verhogen van 
je mentaal welbevinden. De bordjes zijn vooral terug 
te vinden op zitbanken die je tijdens het wandelen 
tegenkomt. 

Locaties wandelingen

Alken
De wandeling ‘Je goed voelen’ start aan 
parking ’T Kapittel en volgt de 4000 stappen 
route 
Adres: Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken

Diepenbeek
De wandeling ‘Goed omringd zijn’ start aan 
De Visserij en volgt de gele route van De 
Wijers
Adres: Onze-Lieve-Vrouwstraat, 3590 
Diepenbeek

Hasselt
De wandeling ‘geluksdriehoek’ start aan de 
Herkenrodebossen en volgt de gele route 
Adres: Sportcentrum Ten Hove, Ten Hove 5, 
3510 Kermt

Herk-de-Stad
De wandeling ‘Jezelf kunnen zijn’ start aan 
het sportcentrum Herkules 
Adres: Ursulinenstraat 1/1, 3540 Herk-De-Stad

Zonhoven
De wandeling ‘Veerkracht’ start aan de 
Evenementenhal Den Dijk 
Adres: Rozenkransweg 4, 3520 Zonhoven 

Kan je niet wachten en wil je zelf al aan 
de slag met jouw geluk of werken aan je 
veerkracht? Op www.geluksdriehoek.be vind 
je alvast tal van praktische tips & tricks.
 

3540-wandelingen
De gelukswandeling is niet de enige wandeling die je in Herk kan afleggen. In het park Olmenhof kan je je fysiek uitleven op de 
bewegingsparcours van Tienerschool HerX en het Jessa Ziekenhuis. De dienst Sport en dienstencentrum De Cirkel vernieuwden 
de Gehar-wandelingen in de 3540-wandelingen. De 3540-wandelingen omvatten verschillende wandelingen. Zo zijn er nieuwe 
wandellussen van 2,8 en 4,7 kilometer doorheen het centrum van Herk-de-Stad. Deze wandelingen zijn volledig rolstoeltoegankelijk. 
Ook de gelukswandeling van ELZ Herkenrode valt onder de 3540-wandelingen. Net als de nieuwe 10.000-stappenroute. Zo ontstaan er 
binnenkort in Herk-de-Stad wandelingen van 2, 4,7 en 8 kilometer (10.000 stappen). Zo stimuleert het gemeentebestuur je om elke dag 
10.000 stappen te zetten. Want 10.000 stappen (of 8000 bij 65+’ers) zet een volwassene best elke dag om op en top gezond te blijven. 
Zelfs al geraak je niet (altijd) aan deze aanbeveling, dan nog is elke stap een stap in de goede richting, want ‘elke stap telt!’.
Vanaf oktober verschijnen de eerste realisaties binnen de 3540-wandelingen in het straatbeeld.
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☎ 013 52 26 64 

@  decirkel@herk-de-stad.be

maandag 6 september:

heropening 
De Cirkel!

met aansluitende workshop 

Zachte zorgmassage 
van de handen

Praatcafé voor 
kankerpatiënten 
en hun naaste 
omgeving

Vrijdag 22 oktober van 13.30 tot 15.30 uur, Arenberghof, Vanarenberglaan in Schulen

Voor wie via ‘de taal van aanraking’ een meerwaarde wil zijn voor een naaste of voor mensen met kanker 
en/of palliatieve patiënten. Aanraken geeft warmte, geruststelling, een prettig gevoel, troost en hernieuwde 
vitaliteit. De voornaamste herbalanceringsmassagetechnieken van de handen worden aangeleerd in deze 
workshop. Door het uitvoeren van deze zachte en uiterst rustige technieken beleven zowel de gever als 
de ontvanger een mooi ontspanningsmoment! Met mogelijkheid om uit te wisselen over persoonlijke 
ervaringen.
Vooraf inschrijven met twee personen. Door enkel te oefenen op de handen van je naaste wordt er 
coronaveilig gehandeld.

Begeleider: Rina Gubanski, massagespecialiste vzw ‘n Witte Roos

Sport en gezondheid
Gezondheidswandelingen 
Iedere maandag 
Vertrek om 14 uur aan De Cirkel
Bij goed weer kan je een half uurtje komen wandelen 
in groep. Deelnemen is gratis. 

Maandelijkse wandelingen
Bolderberg
Dinsdag 28 september - vertrek om 13 uur aan De Cirkel
Wandeling van 3 km of 7,5 km in Bolderberg. 
Met koffie en gebak achteraf.  
Deelnameprijs: 4 euro
Rummen
Dinsdag 19 oktober - vertrek om 13 uur aan De Cirkel
Wandeling van 3 km of 7,5 km in Rummen. 
Met koffie en gebak achteraf. 
Deelnameprijs: 4 euro

Maandelijkse fietstochten
Route Bokrijk
Donderdag 30 september - vertrek om 12 uur aan De Cirkel 
Rit van +/- 42 km, omgeving Bokrijk 
Deelnameprijs: 3 euro (inclusief koffie en koek)
Route Linkhout/Lummen
Donderdag 21 oktober - vertrek om 13.30 uur aan De Cirkel
Rit van +/- 25 km. 
Deelnameprijs: 3 euro (inclusief koffie en koek)

/ 18



FotoCollectief APL opent haar deuren
Sinds enkele jaren werkt het Herkse stadsbestuur samen met het FotoCollectief APL. Als stadsfotografen verzorgt het 
FotoCollectief de digitale reportages van evenementen door de stad georganiseerd. Denk hierbij aan de Picknickconcerten, 
de Smikkeltochten, Herk Loopt en diverse andere organisaties.

Met de verhuis van de muziek- en kunstacademie naar de scholengroep Herx stelde het stadsbestuur, in samenwerking met de 
directie van de scholengroep Herx, een werkruimte voor de vereniging ter beschikking.  Na flink wat kluswerk toverden de leden van 
het FotoCollectief deze ruimte om tot een heuse fotostudio met vergader- annex lesruimte. En deze willen ze graag aan jou voorstellen. 
Op zaterdag 11 september tussen 14 en 19 uur opent het FotoCollectief haar deuren en nodigt ze jou uit om kennis te komen maken. 
Hun studio is gelegen in de gebouwen van scholengroep Herx, langs de lokalen van vzw St. Vincentius in de Dr. Vanweddingenlaan 
(tegenover huisnummer 28 , vlak bij de achteruitrit van het Jessa-ziekenhuis).

Het FotoCollectief APL nodigt je ook uit om deel te nemen aan een fotowedstrijd ter ere van hun tienjarig bestaan. De wedstrijd ‘Click op 
Herk’ start op 22 augustus, deelnemen kan tot 30 september. 
Meer info vind je op www.fotocollectief-apl.com/activiteiten/fotowedstrijd-click-op-herk. 
De deelnemende werken worden in het weekend van 
30 en 31 oktober tentoongesteld in De Markthallen.

© Apl FotoCollectief 19 \

Dit jaar organiseert De Cirkel in samenwerking 
met het stadsbestuur opnieuw de jaarlijkse 
Seniorennamiddag. 

Een namiddag vol ambiance en gezelligheid. 

Alle Herkenaren van 65 jaar 
en ouder zijn welkom!

Deelnameprijs: 5 euro, incl. broodmaaltijd
Locatie: De Markthallen
Inschrijven vooraf is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt!

De deuren gaan open om 12 uur.
de Seniorennamiddag duurt tot 16.30 uur. 

Kaarten zijn te koop in De Cirkel.

Senioren namiddag 2021
donderdag 23 september

Met een optreden 
van Jacky Lafon!
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☎ 013 35 99 50

@  demarkthallen@herk-de-stad.be

       www.demarkthallen.be

De ticketverkoop voor het seizoen 2021/2022  start op 
maandag 30 augustus om 13.30 uur.
Tickets via www.demarkthallen.be of telefonisch op 013 35 99 50 tijdens de openingsuren. 

Koop vooraf een UiTPAS aan 5 euro en krijg 5 euro korting op 
een voorstelling naar keuze met logo UiTPAS of spaar punten 
voor kortingen in o.a. De Markthallen of voor een gratis drankje. 
Heb je recht op een UiTPAS met kansentarief, dan betaal je 
slecht 20% van de ticketprijs. 
Alle info op www.herk-de-stad.be/uitpas. 

Volg De Markthallen online en schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief via www.demarkthallen.be. 

WIN -ACTIE: Volg De Markthallen op Instagram en win tickets voor het nieuwe seizoen!
1.Volg De Instagram pagina van De Markthallen
2.Like de post van seizoen 21/22 met start ticketverkoop
3.Tag iemand met wie je naar een voorstelling wilt komen 

Op de koffie 
met Danny Fabry
Op vrijdag 1 oktober vindt de 
voorstelling plaats die de wegens 
corona afgelaste show van vrijdag 
20 maart 2020 vervangt. Tickets 
van 20 maart 2020 blijven gewoon 
geldig op vrijdag 1 oktober 2021. 
Er zijn nog een paar tickets 
beschikbaar.
De ticketverkoop voor de shows 
op 12 november en 17 december 
start op vrijdag 1 oktober aan de 
balie.

Vrijdag 1 oktober: 
Salim Segers - Jordy - Leander - 
Show Ballet

Vrijdag 12 november: 
Herbert Verhaeghe (Ment TV) - 
Patrick De Deken zang & sax

Vrijdag 17 december: Kerst-
show met Dennie Damaro  (met 
zijn kerst album) en de finalist van 
The Voice Senior Hedwig (VTM) 

Deuren: 13.00 uur
Uren: 14 uur - 17 uur
Tickets: 8 euro 
incl. koffie en gebak) 

Wie ook met de bus naar de 
verjaardagsshow wil op 26 
september in Brakel, moet 
reserveren via 0477 310 845. 
De bus vertrekt om 9.30 uur 
op de Markt in Herk-de-Stad. 
Een ticket kost 49 euro (bus + 
driegangenmenu + optredens van 
Danny Fabry, De Romeo’s en nog 
veel meer).

Spinnenmetenknippen
door Max Last
Zondag 26 september 2021
Familievoorstelling van 6 tot 12 jaar
Taboedoorbrekend werken en plaats maken 
voor een lach én een traan. Dat is het grote doel 
van ‘Spinnenmetenknippen’. Max Last vertelt 
met muziek, dans en woord een verhaal over 
verdriet en loslaten, maar ook over vriendschap en 
ontluikende liefde. Geen droeve, zware kost maar 
een gevoelig verhaal met plaats voor humor. 

Familie – Kerkhof Herk centrum - Driespoortweg   
Tickets: 5 euro / 1 euro korting met 
gezinsspaarkaart van de Gezinsbond op de dag 
zelf. incl. koffietafel
Aanvang om 10.30 en 13.30 uur 
(max. 50 personen per keer!)
Met dank aan Gezinsbond Herk-de-Stad en 
Gezinsbond Berbroek-Schulen

Donderdag 30 september 2021 

Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano, 
en hopen humor Peter Hens en Bart van 
Caeneghem: De Frivole Framboos

Muziek/humor - grote zaal - zittend publiek
Tickets: VVK: 16 euro - Kassa: 18 euro
<18 jaar: 8 euro
Aanvang om 20.15 uur

De Frivole Framboos (try-out)
Troppo Maturo

Donderdag 7 oktober 2021

Willem 80 en 50 jaar op de planken; dat moet 
gevierd worden! 

Muziek/kleinkunst - grote zaal - zittend publiek
Tickets: VVK: 20 euro - Kassa: 22 euro - 
< 18 jaar: 8 euro
Aanvang om 20.15 uur

Willem Vermandere
Op naar de honderd!
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Volg De Markthallen online en schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief via www.demarkthallen.be. 

WIN -ACTIE: Volg De Markthallen op Instagram en win tickets voor het nieuwe seizoen!
1.Volg De Instagram pagina van De Markthallen
2.Like de post van seizoen 21/22 met start ticketverkoop
3.Tag iemand met wie je naar een voorstelling wilt komen 

Willem Vermandere
Op naar de honderd!

LeNoise
A tribute to Neil Young & Crazy Horse 
Zaterdag 16 oktober 2021

Muziek/rock - grote zaal
Tickets: VVK 12 euro - Kassa 14 euro
Aanvang om 20.15 uur

Dierendorpje
door Valentijn Productiehuis (Nl) 
Zondag 24 oktober 2021

Familie (3-6 jaar) – grote zaal – zittend publiek
Tickets: 5 euro / 1 euro korting dankzij de Gezinsbondkaart 
op de dag zelf
Aanvang om 16.00 uur 

De Mens - De Mens Late Night 
Zaterdag 31 oktober 2021

Muziek/pop/rock – grote zaal – zittend publiek
Tickets: VVK: 23 euro – Kassa: 25 euro - <18 j: 8 euro
Aanvang om 20.15 uur

UITVERKOCHT

Expo
i.s.m. Commissie voor Beeldende Kunsten

Ralph Cleeremans & Mandelbaum 
(schilderkunst)
19 september - 10 oktober 2021
Vernissage op 19 september om 11 uur

Hoewel Ralph Cleeremans in de jaren ‘60-’70 Europese faam genoot 
als aluchromist, plooide hij zich later terug op het papier, dat hem 
bijzonder fascineert, en waarop hij met geometrische precisie stappen 
en boodschappen zet. Zijn tentoonstellingen gaan internationaal.  
Arié Mandelbaum (1939) heeft zijn opleiding genoten aan de Academie 
voor Schone Kunsten in Brussel en was zelf jarenlang leraar aan de 
kunstschool van Ukkel. Hij heeft tentoongesteld op verschillende 
plaatsen in ons land, maar nog nooit in Limburg. Wel exposeerde hij 
meermaals in de Verenigde Staten. 
Arié Mandelbaum vindt zijn inspiratie in de actualiteit, maar 
zeker ook in het zwarte Joodse verleden met de pogroms en de 
vernietigingskampen. 

Gratis toegang, inschrijving voor de vernissages verplicht 
via expo@herk-de-stad.be of 013 35 99 56

Oproep deelnemers 

GROEPSTENTOONSTELLING 
HERKSE KUNSTENAARS
21 november - 12 december 2021

Ben je een kunstenaar, hobbyist of (semi)professioneel, ouder 
dan 16 jaar en in Herk-de-Stad gedomicilieerd? Dan ben jij het 
die de Commissie voor Beeldende Kunsten zoekt!

Alle mogelijke disciplines komen in aanmerking: schilderkunst, tekenen, 
aquarel, grafiek, keramiek, beeldhouwen, zijde schilderen, zeefdruk, 
fotografie, kantklossen, juwelen, hout draaien, dichtkunst, ... 
Neem deel aan de groepstentoonstelling Herkse Kunstenaars, de 
vijftiende editie op rij intussen. Deze tweejaarlijkse tentoonstelling wordt 
georganiseerd door de Commissie voor Beeldende Kunsten (CBK) 
van Herk-de-Stad met als doel zowel creatieve talenten als plaatselijke 
kunstenaars in de kijker te zetten voor het grote publiek. 
De tentoonstelling vindt plaats van zondag 21 november t.e.m. 
zondag 12 december 2021 in de Godfried Wendelenzaal 
(tentoonstellingsruimte) en de Galerij van De Markthallen. 
Heb je in het verleden reeds deelgenomen? Uiteraard ben je opnieuw 
welkom, maar dan wel met nieuw werk.  

Meer info: expo@herk-de-stad.be.
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Vormingsaanbod 
voor volwassenen 
2021/2022

LBC: 
Centrum voor 
Volwassenenonderwijs    

Taalcursussen in Herk-de-Stad 
(dag -of avondcursussen)
Frans, Engels en Spaans

LBC is ijzersterk in taalonderwijs. 
Volg de cursussen en merk meteen een verschil.
De lessen starten in de week van 13 september 2021.
Het volledige aanbod vind je op www.lbconderwijs.be
Tel: 011 42 98 29
e-mail: beringen@lbconderwijs.be

Opendeurdag:
Dinsdag 7 september van 19 tot 21 uur 
Locatie: De Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad

QRIOS
opleidingscentrum voor volwassenen 
Wil je je creativiteit in de keuken omzetten naar een professionele 
carrière? Wil je in een bakkerij als bakker of banketbakker aan de slag? 
Of heb je gewoon interesse in een cursus koken of bakken zodat je je 
eigen creativiteit wat kan aanscherpen? Misschien heb je nog totaal 
geen kennis van het koken of bakken, dan leert Qrios je dit in een 
aangepast tempo.
Wil je wat meer leren over de wonderlijke wereld van de wijnen? Het 
ervaren lerarenteam van Qrios staat klaar om je op een professionele 
manier de nodige vakkennis bij te brengen.

De lessen starten vanaf 6 september 2021. 
Interesse? Schrijf je vandaag nog in op www.qrios.be/culinair 
Locatie: Oude tramweg 5, 3540 Herk-de-Stad
Tel: 013 33 88 98
e-mail: sintmartinus@qrios.be 

Maak je eigen podcast (7 lessen)  

Woensdag 15, 22 en 29 september en
6, 13, 20 en 27 oktober van 19.30 tot 21.30 uur

Korte keten, wat en hoe?   

Donderdag 28 oktober van 18.30 tot 21 uur in Herx 
Optioneel bezoek en proeverijen aan de Buurderij in Herx 
(Dr. Vanweddingenlaan 10) tussen 16.30 en 18.00 uur. Eten 
bestellen kan ook op voorhand via www.boerenenburen.be 
om dan af te halen. 

Over gezond eten en duurzame voeding 

Woensdag 1 december  van 19.30 tot 22.00 uur (lezing) + 
zaterdag 4 december van 9.30 tot 12.00 uur (kookworkshop 
in Herx, Dr. Vanweddingenlaan 10)
i.s.m. De Cirkel 

Upcycling: Maak je eigen snijplank uit hout 
Woensdag 24 november om 19.30 uur

Voor u gelezen: Vaarwel, spullen  

Minder bezit en meer geluk. Dit is het Japanse minimalisme. Schrijver 
Fumio Sasaki is eind dertig en werkt bij een uitgeverij. Hij woont in een 
klein appartement in Tokyo met drie shirts, vier broeken, vier paar sokken 
en niet veel meer. Hij besefte dat al zijn bezittingen hem eerder ongelukkig 
dan blij maakten. Hij besloot veel van zijn spullen weg te doen. 

Dinsdag 22 februari om 19.30 uur
i.s.m. de bib

Vormingen voor volwassenen in de vrije tijd
 i.s.m. De Markthallen

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



Opnieuw een publicatie van de Geschiedkundige Kring Groot-Herk, dit 
keer met Donk als onderwerp:

Een historisch en etymologisch onderzoek naar 
straat- en plaatsnamen van Herk-de-Stad   
Deel 2: Het kerkdorp Donk

De Geschiedkundige Kring Groot-Herk brengt een nieuwe 
publicatie uit. Centraal staat het kerkdorp Donk.

Het boek geeft om te beginnen een summiere verwijzing naar 
gebeurtenissen die zich reeds afspeelden vanaf het mesolithicum tot in de 
laat Romeinse tijd in het stroomgebied van Demer, Herk en Gete, op een 
plekje dat nu de naam Donk draagt.
 De schenking van Robrecht van Haspengouw in de 8ste eeuw aan de 
abdij van Sint-Trudo – een historisch feit dat Donkenaren wel kennen - 
bepaalde de latere geschiedenis. Wanneer de graaf van Loon in de late 
middeleeuwen de zuidelijke helft van het huidige Donk inpalmt, met name 
Corpt, heeft de abt van Sint-Truiden reeds heel wat macht ingeboet. 
Wat was later de verhouding van Donk en Corpt met het naburige stadje 
Wuestherck? Antwoorden vind je in de inleiding van deze publicatie.
Het is niet de bedoeling de geschiedenis van Donk uit te pluizen maar 
het verleden speelt nu eenmaal een rol in de verdere ontwikkeling. De 
hoofdbrok van dit boekje is het verhaal van de huidige 28 straten van 
Donk: vanaf wanneer verschenen ze op de kaarten of in geschriften, welke 
namen werden aan die straten gegeven, wanneer veranderde de loop van 
die straten of hun namen, welke rol speelde het ontginnen van de Donker 
heide in dat stratenverhaal en wanneer/waarom waren de overstromingen 
in het verdronken Donker broek bepalend voor dit nu zo charmante dorp?
Het antwoord op die vragen werd, voor wat betreft de middeleeuwen, 
gevonden in cartularia van de nabijgelegen abdijen.  Vanaf 1440 konden 
de registraties van de Herkse  cijnshoven en vooral van de schepenbank 
een overvloed aan toponiemen leveren. Voor de periode na 1830 waren 
vooral de Atlas van de buurtwegen en de kaarten van het primitief kadaster 
uitmuntende bronnen.  Daarnaast konden getuigenissen en foto’s van nu 
de schriftelijke bronnen aanvullen.
Donkenaren kunnen in dit boek de oudste familienamen van hun dorp 
vinden. Bij iedere straat krijgen ze een hedendaagse foto. Zo maakt de 
lezer kennis met heel veel mooie hoekjes van Donk.

Het boek telt 104 pagina’s en bevat een massa foto’s, kaarten en 
documenten.  Prijs: 15 euro.

Op zondag 12 september (Open Monumentendag) wordt het boek tussen 
10 en 12 uur verkocht in het portaal van de kerk van Donk. 
André Smeets geeft om om 10.15 en 11.15 uur een rondleiding door de 
ker. Er worden ook oude kerkstoelen (5 euro per stuk) verkocht. 

Vanaf dinsdag 14 september is het boek ook te koop bij drukkerij Vanwing en 
in de bibliotheek. Geïnteresseerden kunnen ook bestellen via  Danny Vereeken, 
de verantwoordelijke van de boekenverkoop van de Geschiedkundige Kring 
Groot-Herk: dannyopstal@gmail.com; 0479 58 26 07.  

Eerste kerk 
van Donk in de 
kijker tijdens de 
Archeologiedagen
9 en 10 oktober om 14 uur en 15.30 uur – toelichting over de 
oude kerk van Donk door André Smeets en Jos Leemans 

Waar? Aan de brug over de Herk nabij de Vroentevijvers. Parkeer 
de auto langs de Grote Baan in Donk en wandel tegenover de 
grot aan het begin van de Kasteelstraat de Landwijkerdijk af tot 
je op de brug komt 

Wat hebben de oude kerk van Donk en de Archeologiedagen 
met mekaar te maken? 

Een antwoord hierop vind je in het artikel over de oude kerk van 
Donk op p. 24 en 25. 

Uit oude documenten is gebleken dat op het kadastraal perceel, 
genoemd “OUD KERKHOF”, een hoog en groot kruis zou dienen 
te staan als aandenken aan de eerste kerk van de gemeente Donk.

Op vraag van de Erfgoedraad werd aan deze oude bepaling een 
invulling gegeven. 

Tijdens de Archeologiedagen zal dit aandenken officieel worden 
onthuld.   

Iedereen is van harte uitgenodigd op de inhuldiging van het 
gedenkteken aan de oude kerk van Donk om 14 uur aan de brug 
over de Herk naar het Donkerbroek. 
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Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Jos Leemans (met medewerking van André Smeets en Hille Raskin) 

De oude kerk van Donk

In 1876 zette Herk een stap in de moderne tijd: 
er werd een buitenbegraafplaats aangelegd, 
dit wil zeggen een begraafplaats buiten het 
centrum. De mensen noemden en noemen het 
nog altijd ‘het kerkhof’, maar dat was niet de 
juiste term want een kerkhof ligt aan de kerk 
en bovendien was de nieuwe begraafplaats 
eigendom van de gemeente.

Op een mistige morgen verlaten we tussen Herk en Halen de Grote 
Baan in noordelijke richting. Het is nat buiten en plots zien we voor 
ons een zee van water. Op een smalle dijk stappen we angstig 
verder. In de verte duikt plots het silhouet van een kerk op. Het is 
stil met enkel hier en daar het ijselijk geroep van vogels. Het water 
staat voor onze voeten en we kunnen niet meer verder. Op een 
eilandje zien we door de mist het onbereikbare kerkje. Het ligt er 
mooi en idyllisch bij. Uit het niets doemt er plots een man op in een 
bootje. Hij zegt dat hij juist een overledene overgevaren heeft naar 
het kerkhof. “Kom, ik breng u naar de kerk”, zegt hij. 

Waar gaat dit over? Inderdaad, een kerk midden in het broek. Duizend 
jaar lang stond er midden in het broek een kerk die graaf Robrecht van 
Haspengouw er vóór 741 liet bouwen. Hij noemde ze een basiliek en liet 
de kerk bouwen op een verhevenheid in het broek. Het was een duin, 
een ‘donk, die toevallig nooit overstroomde’. ‘Donk’ was omgeven door 
uitgestrekte moerassen. Een beetje de Mont Saint-Michel in het klein. 
Robrecht van Haspengouw droeg de kerk op aan O. L. Vrouw. Naast de 
kerk stond de graaf ook de dorpen Halen, Schaffen, Velpe en Meerhout af 
aan de Abdij van Sint-Truiden. De kerk werd verbouwd in 1082 en op 31 
maart 1199 brandde zowel de kerk als het aangrenzend kloosterhuis af. 
Nadien werd de kerk heropgebouwd. 

Donk was beroemd voor zijn te bed liggende Mariabeeld, dat vooral werd 
vereerd door gehuwde vrouwen om een kinderzegen af te smeken of voor 
een gemakkelijke bevalling. Donk diende daarnaast ook als schuilplaats 
voor de kloosterlingen van de Abdij van Sint-Truiden in 1256, 1303 en 
1326.

Meerdere altaren

In de zestiende eeuw kwam de kerk in verval. Ze werd niet meer 
onderhouden, door het water ondermijnd en een schuiloord voor 
landlopers en rovers. 

Maar rond 1600 verrees de kerk weer uit haar puin. Leonardus Betten liet 
de kerk heropbouwen en liet een woning voor twee monniken tegen de 
toren aanbouwen. Dit is vergelijkbaar met de kapel van de Beukenboom. 

Om je een idee te geven van de grootte van de kerk vermelden we dat 
de kerk meerdere altaren had: een hoofdaltaar, het altaar van O.L.V., van 
de H. Niklaas, van het H. Kruis, van de H. Catharina en van de H. Maria 
Magdalena. Daarnaast was er ook een doopvont aanwezig. De pastoor 
woonde in Herk. 
Tijdens de beeldenstorm kwam de kerk in gevaar. Om het O.L. Vrouwbeeld 
te beschermen brachten ze het over naar Halen waar het drie jaar bleef. Op 
13 september 1679 werd het ‘mirakuleus beldt’ processiegewijs terug naar 

© Van Impe

/ 24



Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Jos Leemans (met medewerking van André Smeets en Hille Raskin) 

De oude kerk van Donk

Donk gebracht door pastoor Herman Wendelen, familie van onze 
beroemde sterrenkundige Govaert Wendelen. 

“Naar Donk gaat men voor een jonk”

Donk was honderden jaren lang een druk bedevaartsoord. “Naar 
Donk gaat men voor een jonk”, zei men. Hoe wijd beroemd deze 
bedevaartplaats was, bewijst het feit dat Isabella, de Aartshertogin 
van Spanje en godvruchtige echtgenote van Albrecht, landvoogdes 
der Nederlanden, er als pelgrim naartoe kwam om door Maria’s 
bemiddeling een erfgenaam voor den schepper der Belgische 
provinciën af te smeken. 

De kerk van Donk was doorheen de tijd niet altijd goed bereikbaar 
om diverse redenen. Zo heeft men op 2 januari 1699 en op 9 
september 1704 de overledenen begraven in Halen omdat de kerk 
van Donk niet bereikbaar was omwille van overstromingen. In januari 
1709 moest men opnieuw uitwijken naar het kerkhof in Halen maar 
ditmaal omwille van de koude. Het doopsel op 17 februari 1709 
werd dan weer toegediend in Halen omwille van de watersnood. 
En op 6 maart 1718 was de kerk opnieuw onbereikbaar omdat er 
ijs lag op het water. Zelfs met de boot was het gevaarlijk door de 
wind en de zware golfslag. Een strenge winter zorgde ervoor dat 
het water dichtgevroren was en de overledenen op 28 februari 1729 
weer op het kerkhof van Halen moesten begraven worden. Sedert 
1729 begon men de doden rondom het kapelletje, waar de huidige 
kerk staat, te begraven.  

Nieuwe kerk

De overstromingen waren van zulke aard dat men een nieuwe 
kerk buiten het overstromingsgebied moest bouwen op de 
plaats waar nu de huidige kerk van Donk staat. Dit gebeurde 
tijdens het pastoorschap van Godfried Renier Voskens. 
 
Rond 1750 werd de oude kerk afgebroken, waarbij er zoveel 
mogelijk materiaal gerecupereerd werd voor de nieuwe kerk.   
 
Volgende voorwerpen uit de oude kerk werden behouden in de 
huidige kerk:
• het te bed liggende Mariabeeld (Onze-Lieve-Vrouw van 

baring). Dit beeld is nog steeds te bezoeken in de huidige 
kerk. Of ze nog bezocht wordt, weten alleen degenen die op 
haar een beroep doen. 

• de twee eiken deuren links en rechts in het portaal
• de ijzerzandstenen aan de buitenkant
• het doopvont uit de 12de eeuw
• het beeld van de H. Hubertus
• het kruisbeeld uit de 16e eeuw dat links tegen de muur hangt
• het schilderij ‘Calvarie’ met de H. Catharina en Sint-Niklaas
• een reliekkruis
 

De Donckerstomp
De oude kerk verdween en volgens 
voorschrift van de Aartsdiaken van 
Brabant moest een kruis worden 
opgericht waar ze had gestaan. Het 
was aan de pastoor om hiervoor te 
zorgen. Vanaf dan heette de plaats 
‘de Donckerstomp’. 
Nu is er op deze plek niets meer 

te zien, maar specialisten weten dat er een archeologische 
rijkdom in de bodem verborgen zit. Van in de prehistorie tot 
1750 heeft de mens er zijn sporen nagelaten. 
 
In 1977 en 1986 werden er opgravingen verricht onder leiding 
van archeoloog Luc Van Impe. 

Pastoor Herman Wendelen werd aan de voet van het O. L. 
Vrouwaltaar in de oude kerk begraven omwille van zijn verering 
voor Maria. Hij ligt er nog tenzij hij werd opgegraven tijdens de 
archeologische opgravingen onder leiding van Luc van Impe.   

Tijdens de archeologiedagen op 9 en 10 oktober bezoeken we 
de plaats waar niets meer te zien is. Of misschien wel? 

Geschriften

Volgende verwijzingen werden teruggevonden in de geschriften:

Willem van Ryckel als kerckmeester betaalde in 1726 
item gegeven aen ses lijken over te voeren ses guldens
en in 1727 gegeven aen twee lyken over te voeren naer den 
kerck hof twee guldens dico 

----------------

Peeter vliegen als kerck meester voor de jaeren 1740 ende 
1741 voor de lycken over te vaeren alle jaren 2 gulden

© Jos Leemans
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PROFICIAT Jaime Fernandez-Gonzalez 
behaalt zilver op online 
EK G-karate
Jaime Fernandez-Gonzalez behaalde zilver op het Online 
Inclusief Wereldkampioenschap G-karate.  Jaime kreeg 
zijn medaille die vanuit Hongarije overgevlogen werd 
overhandigd door het stadsbestuur. Jaime was samen 
met zijn buddy Eric Bortels actief in de categorie 602 M/F 
OPEN PAIRS. Aan het WK namen in totaal 304 atleten 
uit 24 landen van Japan tot Mexico deel. Iedereen met 
eender welke beperking kon deelnemen. Er waren 41 
classificaties naargelang de mogelijkheden van iedere 
atleet. De livestream werd door ruim 1530 kijklustigen 
bekeken.

Goud voor Maria en Joseph
Maria Thoilants (73) en Joseph Schepers 
(73) waren in augustus vorig jaar vijftig jaar 
getrouwd. Door corona konden ze hun 
gouden jubileum pas een jaar later vieren. 
Ze kregen samen twee dochters, die op 
hun beurt zorgden voor drie kleindochters.

Goud voor Hilde en Edgard
Hilde Vandersmissen (78) en Edgard De 
Pessemier (76) konden door corona hun 
gouden jubileum pas een half jaar later 
vieren. Ze kregen samen twee zonen, die 
op hun beurt zorgden voor drie kleinzonen.

Goud voor Paul en Jeannine
Jeannine Steegmans (67) en Paul Brans (70) 
vierden hun gouden huwelijksverjaardag. Ze 
kregen samen twee kinderen.

Goud voor Valère en Lidie
Lidie Serdongs (71) en Valère Roosen 
(69) vierden door corona met een half jaar 
vertraging hun gouden huwelijksjubileum. 
Lidie overleed op 3 juli 2021.

Briljant voor Rosalia en Jozef
Rosalia Vansweevelt (89) en Jozef 
Vanherle (88) vierden door corona met 
negen maanden vertraging hun briljanten 
huwelijksverjaardag. Hun huwelijksbootje 
werd gevuld met drie kinderen, vijf 
kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Briljant voor Raymond en Maria
Raymond Nickmans (88) en Maria Hardy 
(84) vierden op 10 juli hun briljanten 
huwelijksverjaardag. Ze kregen samen 
vier kinderen, die op hun beurt zorgden 
voor tien kleinkinderen en intussen al vijf 
achterkleinkinderen.

Goud voor Lucien en Godelieve
Lucien Forier (72) en Godelieve Claeskens 
(69) vierden op 17 juli hun gouden 
huwelijksverjaardag. Samen kregen ze 
twee kinderen die op hun beurt zorgden 
voor vier kleinkinderen.

Goud voor Valère en Paula
Valère Vandenborne (73) en Paula 
Knaepen (70) vierden op 31 juli hun 
gouden huwelijksverjaardag. Het 
koppel kreeg twee kinderen en twee 
kleinkinderen.

Goud voor Rony en Godelieve
Rony Bonneux (70) en Godelieve Brans 
(68) vierden op 17 juli hun gouden 
huwelijksverjaardag. Samen kregen ze drie 
kinderen die op hun beurt zorgden voor 
drie kleinkinderen.
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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.)

wo, 1 sep Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
do, 2 sep Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
vr, 3 sep Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
za, 4 sep Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
zo, 5 sep Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
ma, 6 sep Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
di, 7 sep Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
wo, 8 sep Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
do, 9 sep Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
vr, 10 sep Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za, 11 sep Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
zo, 12 sep Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
ma, 13 sep Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
di, 14 sep Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
wo, 15 sep Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do, 16 sep Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
vr, 17 sep Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
za, 18 sep Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
zo, 19 sep Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
ma, 20 sep Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
di, 21 sep Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
wo, 22 sep Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
do, 23 sep Apotheek LEYSSENS – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
vr, 24 sep Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
za, 25 sep Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
zo, 26 sep Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
ma, 27 sep Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
di, 28 sep Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
wo, 29 sep Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
do, 30 sep Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058

vr, 1 okt Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
za, 2 okt Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
zo, 3 okt Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
ma, 4 okt Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
di, 5 okt Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
wo, 6 okt Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
do, 7 okt Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
vr, 8 okt Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
za, 9 okt Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
zo, 10 okt Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
ma, 11 okt Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
di, 12 okt Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
wo, 13 okt Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do, 14 okt Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
vr, 15 okt Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
za, 16 okt Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
zo, 17 okt Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
ma, 18 okt Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
di, 19 okt Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
wo, 20 okt Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do, 21 okt Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
vr, 22 okt Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
za, 23 okt Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
zo, 24 okt Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
ma, 25 okt Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
di, 26 okt Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
wo, 27 okt Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
do, 28 okt Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
vr, 29 okt Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
za, 30 okt Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
zo, 31 okt Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986

Goud voor Robert en Augusta
Robert Moyaers (77) en Augusta Winters 
(69) vierden op 16 juli hun gouden 
huwelijksverjaardag. Het koppel kreeg 
twee kinderen, waaronder burgemeester 
Bert Moyaers, en drie kleinkinderen.

Goud voor Maurice en Odette
Maurice Borgers (75) en Odette 
Steenaerts (68) vierden hun gouden 
huwelijksverjaardag. Samen kregen ze drie 
kinderen die op hun beurt zorgden voor vijf 
kleinkinderen.

Goud voor Freddy en Rita
Freddy Vlayen (74) en Rita Volders 
(70) vierden op 24 juli hun gouden 
huwelijksverjaardag. Het koppel kreeg één 
dochter en één kleindochter.

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

Activiteitenkalender september - oktober

BUURDERIJ HERX

16.30-18 uur, elke donderdag
Basisschool Herx, Dr. Vanweddingenlaan 
0471 80 85 44

donderdag 2 september SEPTEMBER

BERBROEK CAFÉ

vanaf 16 uur
KSA Berbroek en VZW Jeelobee
Dorpsplein Berbroek 
springkastelen en kindergrime
21 uur: DJ Ron Van Dijck

zaterdag 4 september

TWEEDEHANDSBEURS

12.30-16 uur
Campus Amandina Sint-Martinusscholen, Oude Tramweg 
Gezinsbond Herk-de-Stad 
0474 45 39 95

zondag 3 oktober OKTOBER

Jos en Jeanne vieren gouden bruiloft
Jos Gilissen (71) en Jeanne Vaes (73) vierden 
op 17 augustus een jaar later dan gepland 
hun gouden huwelijksverjaardag. Ze hebben 
samen één dochter en drie kleinkinderen.

Klaar voor het atelier of podium?
Vanaf 1 september kan je je (r)entree op het podium 
of atelier maken. In de Academie Haspengouw 
krijgt jouw creativiteit vrij spel. Je kan kiezen uit een 
uitgebreid lesaanbod muziek, theater, beeld en dans. 
Je kan starten vanaf zes jaar en ook in Herk-de-Stad 
is er in de Herx-school een ruim aanbod. Surf naar 
www.academiehaspengouw.be voor meer informatie 
en uurroosters. Je kiest dan voor AHPodium als je 
muziek wil spelen, dansen of acteren. Als je tekenles 
of audiovisuele les wil volgen, kies je voor AHbeeld. 
Inschrijven kan tot 30 september. 
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Dienst SportDienst Sport

VOOR 
50+

Ontdek
tal van
sporten

9-15 uur

Muzikale 
afsluiter

Ron van Dijck 
[met koffie 
en taart]

€3

Waar: 
Sportcentrum Herkules 

Ursulinenstraat 1.1
3540 Herk-de-Stad

Goodiebag 
voor iedere 
deelnemer


