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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oNZE DIENSTEN 

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

Lay-out
Piet De Pessemier, dienst Communicatie

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

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

www.herk-de-stad.be

GEmEENTEbESTUUR

voorzitter gemeenteraad Jimmy Graulus (Open Vld) 

Dietsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad
☎ 0486 76 41 52 @ jimmy.graulus@herk-de-stad.be

De stadsdiensten en het 
OCMW  werken op afspraak

ooK NA DE CoRoNACRISIS
www.herk-de-stad.be/afspraak-maken

Voor het afhalen en kopen
van vuilniszakken is geen 

afspraak nodig.
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VooRWooRD

Na een topzomer, met onder meer een uitverkocht Rock Herk 
en leuke optredens in het Olmenhof, pikken we de draad van het 
normale leven weer op.

De schoolpoort zwaait terug open, studenten maken zich klaar 
om aan het nieuwe academiejaar te beginnen, voor de meeste 
van je collega’s zit de jaarlijkse vakantie er weer op, verenigingen 
hervatten hun activiteiten, je kan weer gaan genieten van 
voorstellingen in De Markthallen, vrijwilligers plannen opnieuw 
activiteiten ….

Dat vrijwilligerswerk is van kapitaal belang voor onze samenleving. 
Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de 
vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Wist je trouwens dat ons 
vaccinatiecentrum volledig op vrijwilligers draait? Het zijn stuk voor 
stuk toppers van formaat. 

Het werk is voor hen jammer genoeg nog niet achter de rug. Nog 
steeds worden mensen besmet met het coronavirus. Daarom zijn 
alle vaccinatiecentra vanaf september weer operationeel. 

65-plussers, mensen met een verzwakt immuunsysteem, 
bewoners van de woonzorgcentra en zorgverleners krijgen hun 
uitnodiging voor een extra booster begin september in de bus of 
mailbox. Het gaat om mensen met een hoger risicoprofiel. Daarna 
ontvangt iedereen ouder dan achttien jaar een uitnodiging voor 
een extra booster. We kunnen het je alleen maar sterk aanbevelen 
om je opnieuw te laten boosteren.

Daarnaast brengen we ook nog graag in herinnering dat de 
wateroverlast die vorig jaar in juli onze gemeente trof finaal toch 
als ramp erkend werd. Daardoor kunnen de getroffenen toch een 
beroep doen op een schadevergoeding van het rampenfonds. 
Dossiers kunnen ingediend worden tot 31 oktober. Je leest er 
meer over in deze editie van de 3540.
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Sluitingsdagen
 
Alle gemeente- en OCMW-diensten
vrijdag 16 september (teambuilding personeel)

De Cirkel
maandag 31 oktober

 

Up To Date

In dit nummer
Herk in beeld //04
Herkenaar in de kijker //05
Uitgelicht //06-07
Prikbord //08
Wilde dieren //09
Fietsambassadeurs //10-11
Woonwijk Tamerpark //12

Uit in Herk-de-Stad
De Markthallen //14-16
Vormingsaanbod //17
Sport //18-19
De Cirkel //20
Stookoliepremie //21
Bibliotheek //22-23
Erfgoed //24-25
Proficiat //26
AH-academie //27

Wateroverlast zomer 2021 
in Herk-de-Stad toch erkend 
als ramp
De wateroverlast van vorige zomer in 
Herk-de-Stad wordt dan toch erkend als ramp. 
Daardoor kunnen de getroffen gezinnen en 
ondernemers een beroep doen op een financiële 
tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds. 

Schadedossiers kunnen ingediend worden tot 
31 oktober. 

Meer informatie over het indienen van je dossier 
krijg je op pagina 9 van deze 3540.



Herk in beeld Seniorensportdag - Smikkeltocht - Prieelconcert
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Herkenaar in de kijker

Eric Reenaers, die bijna letterlijk in de schaduw van het 
prieel in het park Olmenhof woont, dwong vorig seizoen 
als assistent-coach met voetbalclub KVC Westerlo mee de 
promotie naar de Jupiler Pro League af. Reenaers is al sinds 
2013 aan de slag in het Westelse Kuipje. Sinds dit seizoen 
mag hij zich ‘Director of Football Operations’ noemen. “Vanuit 
deze functie bewaak ik toekomstgericht mee de sportieve 
visie van de club”, vertelt Eric Reenaers die van zijn hobby 
zijn beroep kon maken.

Eric Reenaers       
bekleedt belangrijke sportieve functie bij 
kersvers eersteklasser KVC Westerlo

Eric Reenaers was als voetballer voornamelijk aan de slag in 
eerste provinciale. Hij stond bekend als een stevige verdedigende 
middenvelder. Op zijn 32ste trok een zware beenbreuk definitief een 
streep onder zijn voetbalcarrière. Eric ging daarna als trainer aan de 
slag. “Eind jaren negentig was ik vijf jaar lang trainer van Herk FC. 
Een heel fijne periode”, vertelt Eric. In totaal was de van Hasselt 
afkomstige Herkenaar vijftien jaar lang trainer bij verschillende clubs 
tussen derde klasse en tweede provinciale. In 2013 belandde hij bij 
de beloften in Westerlo. “Een jaar later haalde Dennis van Wijk me 
naar de eerste ploeg als assistent”, vertelt Eric. “Ik werkte toen nog 
twee dagen per week voor Infrax, het huidige Fluvius. Later nam 
ik loopbaanonderbreking. Toen ook dat afliep, moest ik de knoop 
doorhakken: weer parttime werken of definitief stoppen. Ik koos 
voor wat ik het liefste deed: voetbal. Veel mensen verklaarden me 
gek. Vast werk ruilen voor een onzekere job in de voetbalwereld. 
Achteraf bekeken is het de beste beslissing ooit. Ik ben nu bezig 
aan mijn tiende seizoen bij Westerlo. De voorbije jaren werkte ik 
naast van Wijk voor onder meer Ham Van Veldhoven, Bob Peeters, 
Jacky Mathijssen, Vedran Pelic en nu Jonas De Roeck. Als assistent 
ben ik een blijver. Westerlo is immers een club waar ze een aantal 
mensen vast in de technische staf houden om te waken over het 
DNA van de club.”

Eerste training

Eric vergeet zijn eerste training aan de A-ploeg van Westerlo nooit. 
“Dennis stelde me aan de groep voor en zei dat ik de training zou 
leiden. Ik wist van niets. Gelukkig wist ik meteen welke oefeningen ik 

ging geven. Na afloop kwam Kevin Vandenbergh speciaal zeggen 
dat hij het een goede training vond. Dat deed wel deugd. Als 
assistent-trainer moet je verder vooral in de schaduw werken. Je 
staat ook iets dichter bij de spelers. Ik ben ook nog coördinator bij 
de academie. Daardoor ben ik van 8 uur ’s morgens tot 21.30 uur ’s 
avonds op de club. Dat kan je alleen maar als je heel gepassioneerd 
bent. Gelukkig is mijn vriendin Leen ook heel voetbalminded. Ze zal 
me wel op tijd duidelijk maken dat ze er ook nog is. Doet ze dat niet, 
dan ga ik volledig in de voetbalwereld op.”

Turkse investeerder

Drie jaar geleden nam de Turkse investeerder Oktay Erçan VC 
Westerlo over. “Hij heeft eerst enorm in de infrastructuur geïnvesteerd 
en daarna in de spelerskern. Het doel was om binnen de drie jaar 
naar 1A te promoveren. Daarin zijn we ook geslaagd. Net als 
elke promovendus is ons doel een rustig seizoen te draaien. KVC 
Westerlo moet net als in 1B garant blijven staan voor aanvallend, 
verzorgd en dominant voetbal. Op vraag van onze ‘board’ ben ik 
sinds dit seizoen Director of Football Operations. Dat betekent dat 
ik waak over de sportieve visie van de club. Ik ga in het buitenland 
kijken hoe andere clubs werken en stuur het team aan dat ervoor 
zorgt dat alles voor nieuwe spelers geregeld is. Ik blijf wel ook nog 
op het veld staan als assistent en ben het aanspreekpunt voor de 
spelers. Tijdens de wedstrijden zit ik wel niet meer op de bank. Mijn 
plaats is voortaan hoog in de tribune naast de videoanalist waar ik 
via een oortje in contact sta met onze bank.”

Herk FC

Het is duidelijk dat Eric van zijn hobby zijn beroep heeft kunnen 
maken. “Wie vijftien jaar geleden gezegd had, dat ik nu deze job 
zou uitoefenen had ik nooit geloofd. Deze club is me echt op het lijf 
geschreven. Ik klop lange dagen, maar in Herk kan ik echt tot rust 
komen. Onze stad is de laatste jaren enorm gegroeid. Kijk maar 
eens hoeveel horecazaken er in het centrum liggen. Leen en ik gaan 
er regelmatig iets drinken of een hapje eten. Ik probeer ook nog een 
aantal keer per jaar naar Herk FC te gaan kijken, al is het maar de 
tweede helft. Van die namiddagen kan ik echt genieten.”

“Volledig voor voetbal kiezen, 
      is beste beslissing ooit”
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Dossier uitgelicht

Het land van 1001 vijvers, zo wordt De 
Wijers genoemd. Water staat dan ook 
centraal in deze natuurrijke streek vol 
vijvers, beekvalleien, vennen en meren. 
Herk-de-Stad heeft zich sinds kort 
aangesloten bij het partnerschap van De 
Wijers, waardoor vandaag acht Limburgse 
gemeenten en meer dan twintig partners 
samen werken aan dit waterlandschap. 
Ontdek op zondag 25 september De 
Wijers tijdens de Dag van de Wijers. Met 
‘Beleef Schulensmeer’ worden dan aan het 
Schulensmeer tal van activiteiten voor jong 
en oud georganiseerd.

Herk-de-Stad 
sluit aan bij

De Wijers

HEUSDEN-ZOLDER

HASSELT

GENK

ZONHOVEN

HOUTHALEN-
HELCHTEREN 

HERK-DE-STAD

DIEPENBEEK

LUMMEN

E314

E313

A L B E R T K A N A A L

SCHULENSMEER

KELCHTERHOEF

HEIDESTRAND
DOMEIN BOVY

ABDIJ VAN
HERKENRODE

DOMEIN KIEWIT

DEMERSTRAND

DE MATEN—
SLAGMOLEN

De Wijers ligt dan wel in een drukbevolkt stukje Limburg, maar verscholen 
achter en verweven tussen die stedelijke kern ligt een schitterend 
waterparadijs. Een adembenemend decor van vijvers, beekvalleien en 
waterplassen waar honderden zeldzame dieren en planten zich thuis voelen. 
Denk maar aan de mysterieuze roerdomp of de minuscule boomkikker. 
Niet voor niets wordt een groot deel van de streek beschermd door 
Europa. Tegelijk is het een oase van rust voor inwoners en toeristen, 
met meer dan 280 km aan wandelroutes en fietspaden. De acht 
toegangspoorten van De Wijers verwelkomen je met 
open armen en maken je wegwijs in de streek.

Cultuurhistorisch landschap

De streek heeft een grote cultuurhistorische 
en landschappelijke rijkdom en is met onder 
meer Bokrijk, Kelchterhoef, Kiewit, de abdij 
van Herkenrode en het Schulensmeer 
een topregio in Limburg voor 
toeristen, recreanten en 
natuurliefhebbers. Het 
land van 1001 vijvers 
is bij uitstek een
cultuurlandschap: de 
vijvers ontstonden al 
in de middeleeuwen, 
onder impuls van 
onder andere de 
abdijen van Herkenrode en Averbode. Later 
zorgden onder andere de familiale viskwekerijen 
voor het lappendeken van vijvers dat vandaag zo typisch is 

voor de streek. Toch zijn de vijvers niet het 
enige soort landschap in de streek. Het is 
de variatie van landschappen die de streek 

zo biodivers maakt: van uitgestrekte 
glooiende heide tot geheimzinnige 

natte broekbossen en waardevolle 
graslanden; je vindt het hier 

allemaal.
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Herk-de-Stad sluit aan bij De Wijers

Toetreden tot De Wijers is een logische stap voor Herk-de-Stad: 
tachtig procent van het Schulensmeer, het meer dat al het water 
uit de beken van De Wijers opvangt, ligt in Herk-de-Stad. Het 
Schulensmeer wordt één van de acht toegangspoorten in De Wijers. 
Door ook toe te treden tot De Wijers krijgt de stad samen met alle 
partners inspraak in lopende en toekomstige ontwikkelingen in De 
Wijers voor tal van thema’s zoals water, natuur, erfgoed, educatie, 
communicatie en recreatie. Bovendien wordt een mooi deel van 
Herk-de-Stad via promotie van De Wijers (Dag van De Wijers, www.
dewijers.be, sociale media, …) mee op de kaart gezet. Op langere 
termijn krijgt de stad zo kansen op subsidies voor nieuwe initiatieven 
binnen De Wijers voor natuur, recreatie, toerisme, erfgoed, …  

Meer info vind je op www.dewijers.be.

Wijerweetjes

• Een wijer is de oude benaming voor viskweekvijver. Je 
vindt het woord ook nog terug in heel veel straat- en 
familienamen: Wijerstraat, Vandewijer…

• In De Wijers vind je heel wat ‘vreemde’ vogels: 
baardmannen, blauwborsten of woudapen… spot ze zelf 
met de spotterskaarten van De Wijers 

• Ontdek De Wijers met kinderen dankzij Robbie Roerdomp 
en zijn avontuurlijke, interactieve doeboek. 

• Sinds kort heeft De Wijers een heus Wijersfonds: dankzij 
steun van bezoekers kunnen de lokale, creatieve projecten 
van inwoners en verenigingen die de streek verbeteren 
ondersteund worden.                                             

Meer info vind je op www.wijersfonds.be

Op de hoogte blijven van het nieuws, weetjes en leuke uit-tips in 
De Wijers? Schrijf je dan in op het gratis tweemaandelijks e-zine: 
https://bit.ly/wijers-ezine

Beleef Schulensmeer 2022.
Op zondag 25 september worden van 14 tot 17 uur 
onder de noemer ‘Beleef Schulensmeer’ opnieuw de 
sportieve en natuurtroeven van het Schulensmeer in 
de kijker gezet. Via een gevarieerd activiteitenaanbod 
kan de bezoeker, jong en oud, op een leuke manier 
kennismaken met dit prachtige gebied. 

Ontdek op zondag 25 september het Schulensmeer 
op een actieve manier. Je kiest voor één van de vele 
initiatiesessies van de diverse watersporten: suppen, 
zeilen, surfen… Je steekt de Demer al wiebelend op 
een touwenparcours over in plaats van de normale 
voetgangersbrug te gebruiken. Aan de hand van een 
workshop Bushcraft ga je actief op zoek naar allerlei 
planten en kleinere diertjes. De echte durvers kunnen 
vanaf een stelling naast het gebouw een sprong maken 
op een groot kussen.  

Watertrein

Hou je het liever allemaal wat rustiger? Kies dan voor 
een verkenning van het meer vanop de watertrein. 
Verken het gebied al wandelend met een natuurgids. 
Of maak een boottochtje over de Demer waarbij je boot 
wordt voortgetrokken door een Brabants trekpaard. 
Op deze manier werden trouwens tot een heel eind in 
de vorige eeuw goederen van Diest tot aan de molen in 
Lummen vervoerd. Uiteraard kan je op het grote terras 
steeds terecht voor een natje en/of een hapje. 

Praktisch: zondag 25 september van 14 tot 17 uur aan 
’t Vloot (Demerstraat 60 in Lummen). De toegang is gratis.

Dag van de Wijers

Net als bij de eerste editie in 2019 wordt 
‘Beleef Schulensmeer” opnieuw aan De Dag van 
de Wijers gekoppeld. Via dit tweejaarlijks evenement 
kan je op een actieve manier kennismaken met dit waterrijke 
gebied bestaande uit wijers, vijvers, plassen en natte natuurgebieden 
dat zich uitstrekt over de gemeentes Lummen, Herk-de-Stad, Heusden-
Zolder, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Zonhoven, Diepenbeek en Genk. 
Voor meer info surf naar www.dewijers.be 
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Prikbord

De woningpas,
 jouw digitaal paspoort met informatie 
en attesten vanuit de overheid! 
Wil je je woning verkopen of verhuren of heb je verbouwplannen? 
Raadpleeg dan zeker eens je woningpas. In dit digitale paspoort vind 
je op één centrale plaats in één oogopslag alle informatie over een 
aantal aspecten van je woning (energie, isolatie, bodem, …) en een 
overzicht van nuttige en digitaal beschikbare attesten. Ook andere 
informatie, zoals interessante omgevings- en bodemkaarten, vind je 
er terug. 
De woningpas is een initiatief van de Vlaamse overheid, waarbij 
diverse entiteiten samenwerken aan het beschikbaar stellen van hun 
gegevens uit databanken. Met respect voor je privacy. Zo kan je je 
woninggegevens alleen bekijken door in te loggen met je e-id, token 
of itsme-app. Op termijn wordt de woningpas uitgebreid met meer 
attesten en kan je je woningpas delen met anderen.
Benieuwd naar wat er in je woningpas zit? Log dan snel in via 
woningpas.vlaanderen.be
Voor meer informatie kan je terecht bij Wonen in West-Limburg, 
info@woneninwestlimburg.be
Inwoners van Herk-de-Stad kunnen na afspraak ook terecht bij het 
woonloket van Lummen of Halen 

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

In Herk-de-Stad ligt er ongeveer 250 hectare bos. Om dit bos beter 
te beheren, begint het stadsbestuur binnenkort in samenwerking 
met Bosgroep Limburg aan de opmaak van een natuurbeheerplan. 
Hierin wordt een langetermijnvisie voor het beheer opgesteld. 
Deze visie wordt uitgewerkt tot concrete beheerdoelstellingen 
en de bijhorende maatregelen per jaar. Andere voordelen zijn de 
administratieve vereenvoudiging, fiscale voordelen en het recht op 
subsidies voor het creëren van Europese natuur- en bostypes en 
herbebossing. Het natuurbeheerplan blijft 24 jaar van kracht.

Van de 250 hectare bos is ongeveer 19 hectare eigendom van de stad. 
De overige bossen zijn eigendom van andere openbare en private 
eigenaars. Het natuurbeheerplan blijft niet beperkt tot de bossen 
van de stad. Alle andere boseigenaars krijgen de kans om bij het 
initiatief aan te sluiten. Omdat de kosten voor de opmaak van het 
plan gedeeld worden, is het voor een boseigenaar voordelig om 
aan te sluiten bij het gezamenlijk natuurbeheerplan. Daarnaast 
staat de bosgroep paraat voor begeleiding op maat, en wordt de 
vrije keuze van de eigenaar steeds gerespecteerd.

Bezit jij een of meerdere percelen bos en/of natuur in Herk-de-Stad? 
Dan ben je van harte welkom op de infovergadering op vrijdag 23 
september om 19.30 uur  in lokaal 11 van De Markthallen. 
Schrijf je vooraf in via bosgroep@limburg.be. 

Infovergadering over opmaak 
natuurbeheerplan

Wateroverlast 
zomer 2021 

in Herk-de-Stad 
toch erkend 

als ramp
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Telex gemeente- en OCMW-raad

Hier lees je een selectie uit de raadsbeslissingen van juni en juli.

Jimmy Graulus voorzitter gemeenteraad
Jimmy Graulus (Open Vld) is de nieuwe voorzitter van de 
gemeenteraad. Hij volgde Lore Michiels (cd&v) op.

Zonnepanelen op dak technische dienst
Er komen zonnepanelen op de platte daken van de technische 
dienst aan het industrieterrein Daelemveld. Het gaat om een 
investering van ongeveer 40.000 euro, exclusief btw.

Fietsstraat in een gedeelte van de oudebaan
De Oudebaan in Schulen wordt intensief gebruikt door fietsers, 
waaronder veel schoolgaande jeugd. Het gedeelte van de Oudebaan 
tussen de kruising met de Stapstraat en de aantakking op de N2 is 
te smal om op een reglementaire wijze met de wagen een fietser 
voorbij te steken. Toch voeren automobilisten dit manoeuvre uit met 
het hoge risico op ongevallen. Daarom wordt dit gedeelte van de 
Oudebaan nu omgevormd tot fietsstraat. De gemeenteraad keurde 
hiervoor het aanvullend politiereglement goed.

Werkingssubsidie voor Rock Herk
De gemeenteraad kende een subsidie van 18.000 euro toe aan 
Rock Herk voor de organisatie van de 38ste editie van het festival 
dat volledig uitverkocht was.

Infosessies 
klimaattuinen
In het najaar worden er twee infosessies 
rond klimaattuinen georganiseerd.

Waarom en hoe je tuin klimaatrobuust inrichten
Dinsdag 11 oktober, 19.30 uur in De Markthallen

Minder verharding, meer schaduw, ruimte voor water en een grotere 
diversiteit aan planten. Tijdens deze infosessie leer je wat nodig is om 
zelf aan de slag te kunnen!

Klimaatbestendige planten
Dinsdag 26 oktober, 19.30 uur in De Markthallen

Zien jouw planten ook af van de droogte en vergt je tuin veel 
onderhoud? De docent vertelt hoe je meer variatie en gelaagdheid 
in jouw tuin kan brengen en op welke basis je de juiste planten voor 
je tuin kan kiezen.

Inschrijven voor de infosessies kan via www.herk-de-stad.be/
infosessiesklimaattuinen.

Tuinrangers
Intussen kan je nog steeds de Herkse Tuinrangers laten komen 
voor gratis tuinadvies. Maak je afspraak via www.tuinrangers.be. 
Voordat de Tuinranger weer vertrekt krijg je een duidelijk geschetste 
plattegrond van je toekomstige tuin en een set handige adviesfiches. 



De wateroverlast van vorige zomer in Herk-de-Stad wordt 
dan toch erkend als ramp. Daardoor kunnen de getroffen 
gezinnen en ondernemers toch een beroep doen op een 
financiële tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds. 
Schadedossiers kunnen ingediend worden tot 31 oktober.

Hevige regenbuien en twee dijkbreuken zorgden van 14 tot 17 
juli vorig jaar voor grote schade in Herk-de-Stad. Toch werd 
Herk-de-Stad niet opgenomen in het erkenningsbesluit als 
ramp. Verder onderzoek maakte duidelijk dat er in het dossier 
geen advies zat van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 
Om deze fout recht te zetten was de stad in februari een 
procedure gestart voor de Raad van State. Begin mei heeft 
de VMM dan een bijkomend advies afgeleverd waarbij Herk-
de-Stad wel in aanmerking wordt genomen voor erkenning 
als getroffen gemeente door hoge waterstand. De Vlaamse 
regering heeft dit ook beslist.  Daardoor kunnen inwoners 
en ondernemingen een schadeclaim indienen bij het Vlaams 
Rampenfonds.

Wateroverlast 
zomer 2021 

in Herk-de-Stad 
toch erkend 

als ramp

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen. 
De aanvraag kan ook op papier worden ingediend.  Het ingevulde formulier moet bezorgd worden aan het Vlaams 
Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of op het adres van het Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100, 
1000 Brussel.

Nieuwe woonwijk Tamerpark wordt muzikale wijk

De straatnamen in de nieuwe woonwijk Tamerpark langs de 
Diestsesteenweg in Herk-de-Stad zullen op advies van de 
Cultuuradviesraad verwijzen naar een aantal klassiekers uit 
het rijke gemeenschappelijke muzikale oeuvre van zowel 
Vlaanderen als Nederland. Het gaat om acht straten en vier 
(voet-)wegen. 

De wijk Tamerpark wordt vanaf september gerealiseerd in het 
woonuitbreidingsgebied tussen de N2 Hasselt-Diest en de 
Diestsesteenweg. Het schepencollege leverde begin januari een 
omgevingsvergunning af voor het gefaseerd realiseren van 65 
eengezinswoningen en 70 appartementen met ondergrondse 
parking. Het gebied grenst aan de woonwijk Daelersveld, het 
sportcentrum Herkules en de campus van de Sint-Martinusscholen. 
De naam Tamerpark verwijst naar het Keltische Tamara, het zwarte 
water, tegenwoordig de Demer genoemd die ten noorden van het 
gebied stroomt. 

Muzikale wijk

De Cultuuradviesraad opteerde om van de wijk een muzikale wijk te 
maken. Alle straatnamen verwijzen naar bekende Nederlandstalige 
nummers die deel uitmaken van ons cultureel patrimonium. 
Daarnaast beklemtoont het stadsbestuur ook dat Herk-de-Stad 
steeds een muzikale stad is geweest. In het verleden waren 

het vooral een aantal koren die Herk-de-Stad op de Vlaamse 
muziekkaart zetten. Tegenwoordig zorgen vooral Rock Herk (het 
oudste alternatieve muziekfestival van Vlaanderen), De Markthallen 
(met optredens van nationale en internationale artiesten) en de lokale 
afdeling van de Academie Haspengouw hiervoor.  Tot slot draagt ook 
Harmonie Sint-Martinus al jarenlang bij tot de muzikale bekendheid 
van onze gemeente.  

Concreet werd voor volgende straatnamen gekozen: 
Boer Bavostraat (Miel Cools), Mariekestraat (Jacques Brel), 
Helenastraat (Hugo Raspoet), Rozanestraat (Wim De Craene), 
Satelliet Suzystraat (Noordkaap), Tante Juliastraat (Boudewijn De 
Groot), Jennifer Jenningsstraat (Louis Neefs) en tot slot omwille 
van de mooie alliteratie de Bleke Lenalaan (Raymond van het 
Groenewoud).  
Vier wegjes, enkel bestemd voor fietsers, wandelaars en andere 
zwakke weggebruikers krijgen de volgende namen: Porseleinweg 
(Yasmine), Malle Babbeweg (Rob de Nijs), Anneke Weemaesweg
(Jan De Wilde) en de Ben-ik-te-minweg (Armand).

Al de auteurs van ofwel de muziek ofwel de tekst van al deze 
nummers gaven reeds hun toestemming om een straat of weg naar 
één van hun nummers te noemen. Iedereen is enthousiast over dit 
voorstel. Het wordt ervaren als een originele en leuke manier om dit 
Vlaams-Nederlandse muziekerfgoed in de kijker te zetten.
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Minder drempels 
Met de fiets geraak je overal snel en gemakkelijk. Het 
is bovendien goed voor de portemonnee en het milieu. 
Is voor jou de fiets daarom ook al de makkelijkste en 
meest comfortabele keuze? Of ervaar je nog enkele 
drempels om wat vaker de fiets te nemen? 

Meer fietsen
Om de inwoners meer aan het fietsen te krijgen riep Eerstelijnszone 
Herkenrode in elke gemeente in de zone twee inwoners uit tot 
fietsambassadeur. Voor Herk-de-Stad zijn dat Lilliane Seré en Jan 
Guypen. Zij inspireren je misschien wel om je auto wat vaker in de garage 
te laten staan. Krijg je na het lezen van dit artikel zin om op de fiets te 
springen? Neem dan zeker ook eens een kijkje op de website van Mobiel 
21 en het Fietsberaad, daar vind je nog heel wat tips om je duurzaam te 
verplaatsen.  

1. Aantal fietsen en waarvoor gebruik je ze?
2. Wat is je favoriete fiets?
3. Aantal fietskilometers per jaar?
4. Ik fiets omdat …
5. Welke voordelen ervaar jij door het nemen van de fiets?
6. Ga je met de fiets naar het werk?
7. Wat doe jij als het regent en je wilt met de fiets naar het werk?
8. Draag je een fietshelm?
9. Wat is je leukste fietsherinnering?
10. Ervaar je zelf drempels om te fietsen? Hoe pak je deze aan?
11. Heb je nog een origineel fietsidee voor Herk-de-Stad?

Jan Guypen
1. twee kinderfietsen, herenfiets, elektrische fiets en 

elektrische bakfiets. 
2. De bakfiets. Stevig en betrouwbaar. Groot genoeg voor 

onze twee kinderen en hun boekentassen. Ideaal voor 
de boodschappen. Nog geen seconde spijt dat we 
onze tweede wagen ruilden voor een bakfiets.

3. 7.000 kilometer per jaar
4. Fietsen is goed voor je gezondheid. Je beweegt. 

Je stoot geen CO² of ander fijnstof uit. Je spaart 
dure tankbeurten uit. Je geniet gratis van de mooie 
landschappen die met de seizoenen veranderen. Je 
passeert op je gemak een lange rij automobilisten in de 
spits. 

5. Alles hierboven. En ook: parkeren is makkelijk en 
goedkoop. Fiets letterlijk tot op je favoriete terras. Geen 
parkeerschijf, geen ticket, geen gedoe. 

6. We nemen de fiets zo vaak we kunnen, ook naar het 
werk. Met de elektrische fiets ben je in de spits haast 
even snel in Hasselt als met de auto. Ook naar school: 
de dochter in de bakfiets en de zoon fietst zelf. In 
gedachten is hij ook de nieuwe Wout van Aert, dat 
helpt. 

7. Weerman Frank Deboosere, zelf fervent fietser, noteert 
op zijn site het percentage regen van en naar het werk. 
Tachtig procent van de ritten zijn droog. Maar regen 
is natuurlijk geen pretje. Gelukkig is er vandaag de 
dag fatsoenlijke regenkledij te koop. Met de handige 
regenkap van de bakfiets blijven je kinderen en 
winkelwaar kurkdroog. 

8. Ja, altijd. Safety first! Er is vandaag de dag een grote 
keuze aan degelijke en mooie fietshelmen. 

9. Een tocht met het gezin naar Scherpenheuvel in de 
herfst. Met overnachting in een gezellige boomhut. En 
door het fietsknopennetwerk (een Limburgse uitvinding!) 
ontdek je nieuwe en veilige fietspaden.

10. Grootste frustratie: de moordende onveiligheid, zeker 
voor onze kinderen. Een verkeerde val onder een auto 
kan fataal zijn. Er is te veel conflict: te veel gebruikers 
op hetzelfde moment op dezelfde baan. Er zijn te 
weinig fietspaden en dan nog te smal of in slechte 
staat. Meer hoffelijkheid en respect voor de wegcode 
helpt ook. En het inzicht dat zwakke weggebruikers 
gewoon mensen van vlees en bloed zijn zonder enige 
bescherming in het verkeer.

11. Meer en betere fietspaden overal. Test alle stoepen door 
rolstoelgebruikers en werk nadien alle ‘drempels’ weg. Maak van 
Herk centrum en elke bebouwde kom woonerf: de auto is te gast en 
de zwakke weggebruiker voor één keer koning. Promoot fietsbussen: 
kinderen die in groep én onder begeleiding van en naar school 
fietsen. Hou autoluwe zondagen in een autoluw centrum met een tof 
en aantrekkelijk programma.
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Liliane Seré
1. Ik heb maar één gewone fiets, niet elektrisch.
2. Mijn favoriete fiets is dan ook diezelfde gewone 

fiets.
3. 3 à 4.000 kilometer per jaar
4. Ik fiets om toch een beetje beweging te 

hebben. In de mate van het mogelijke doe ik al 
mijn boodschappen in het centrum met de fiets. 
Ik neem veel sneller de fiets dan de auto.

5. Ik moet geen parkeerplaats zoeken in het 
centrum en soms ben ik sneller met de fiets dan 
met de wagen omdat de ring niet moet gevolgd 
worden.

6. Als gepensioneerde moet ik niet meer gaan 
werken.

7. Mijn boodschappen stel ik uit tot het gedaan is 
met regenen.

8. Ik draag geen fietshelm. Ik overweeg wel er 
één aan te schaffen, zeker als ik elektrisch ga 
fietsen.

9. Vroeger fietste ik heel veel samen met mijn 
ouders. Op de koersfiets deden we toen veel 
fietstochten door heel Limburg.

10. Alleen felle wind en regen weerhouden mij om 
de fiets te gebruiken.

11. Er zijn in Herk heel wat fietsclubs die elk op hun 
beurt de nodige wensen vervullen van de vele 
fietsers. 

Je e-bike
fout opladen 

kan brand 
veroorzaken

Ontdek alle tips op 
speelnietmetvuur.be
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Voederen van wilde dieren stimuleert de verspreiding van wildziektes. 
Wanneer er verschillende dieren op dezelfde plaats eten, wisselen 
ze onderling gemakkelijk ziektekiemen uit. Sommige van die ziektes 
kunnen ook doorgegeven worden aan de mens en aan onze huisdieren. 
• Zo hebben reeën vaak last van teken. Een tekenbeet kan in 

sommige gevallen leiden tot de ziekte van Lyme (met ernstige 
symptomen, tot zelfs verlamming) bij honden, katten en mensen. 

• Everzwijnen kunnen besmet zijn met het Afrikaanse varkenspest 
virus (AVP). Mensen worden niet ziek van het virus, maar kunnen 
het virus wel verspreiden. Het is erg besmettelijk en vaak dodelijk 
voor everzwijnen, maar ook voor de varkens op onze boerderijen. 

• Naast AVP komt er bij everzwijnen ook Aujeski voor. Everzwijnen 
merken hier niets van, maar ze kunnen de ziekte overbrengen op 
honden en voor hen is de ziekte dodelijk. Er is geen behandeling.

• Vossen kunnen drager zijn van de vossenlintworm. De lintworm 
kan via huisdieren terecht komen in de mens. Hoewel de 
vossenlintworm geen ziekteverschijnselen veroorzaakt bij 
huisdieren, kan het de mens ernstig ziek maken, mogelijk met de 
dood tot gevolg. 

Gewenning zorgt voor overlast

Als je een wild dier voedert went het snel aan de mens. Het dier 
denkt dan bij het zien van mensen aan voedsel. Daardoor wordt het 
nieuwsgierig en is het niet meer bang. Als het de volgende keer honger 
heeft, gaat het op zoek naar eten in de buurt van mensen. Wilde dieren 
die eenmaal gewend zijn aan mensen vinden de woonwijk een prima 
leefgebied. De kans op schade aan tuinen en openbare domeinen 
neemt hierdoor toe. Zo kan een everzwijn je tuin volledig omwoelen, 
een vos je kippenhok plunderen en reeën je rozen aanvreten. Een 

Voeder geen 
wilde dieren

Dieren voederen in het park, als kind was het voor velen vaak al een 
geliefkoosde bezigheid. Het geeft ons soms zelfs de unieke kans 
om ook wat wildere dieren van nabij te bekijken. Alleen is het niet 
zo onschuldig als het lijkt. Voederplaatsen zijn een broeihaard van 
parasieten en ziekteverwekkers.

wild dier dat in de woonwijken rondzwerft vormt bovendien een 
risico op verkeersongevallen. Wilde dieren blijven trouwens altijd 
onvoorspelbaar, en dus niet ongevaarlijk: een confrontatie kan je liever 
vermijden. Wanneer een dier erg gewend is aan menselijk contact en 
probleemgedrag vertoont, is er meestal geen andere optie dan het 
dier te doden. Gewenning vermijden is dus voor zowel dier als mens 
belangrijk.

Praktische tips 

Het bewust of onbewust voederen van everzwijnen, reeën of vossen 
is dus ten zeerste afgeraden. Sommige diersoorten, zoals egels of 
tuinvogels, mag je wél een handje helpen door extra voedsel te voorzien. 
Zo doe je het zonder het risico op wildziektes en gewenning bij andere 
wilde dieren.
• Voeder met mate, zodat er geen voedsel achterblijft dat bederft of 

andere gasten aantrekt.
• Bescherm het voedsel tegen andere dieren: je kan een 

egelvoederhuisje of een vogelvoederhuisje gebruiken. 
• Laat voer voor honden en (zwerf)katten ’s nachts best niet buiten 

staan: vossen lusten dat ook.

Voor het houden van bepaalde diersoorten is een vergunning nodig. 

Reptielen, amfibieën of ongewervelden (insecten, 
spinachtigen en duizenpootachtigen)

Als je thuis reptielen of amfibieën houdt of wilt houden, moet je 
steeds in orde te zijn met de VLAREM-wetgeving. Dit betekent dat 
je al vanaf één volwassen dier meldingsplicht hebt. Elk dier meld je 
aan bij de dienst Omgeving van de gemeente met een melding voor 
een ingedeelde inrichting (klasse 3).

Voor amfibieën, reptielen en ongewervelden die giftig of agressief 
zijn of wiens gedrag een gevaar inhoudt voor hun omgeving (bv. 
schorpioenen, zwarte weduwe), ben je verplicht om vanaf één 
volwassen dier een omgevingsvergunning (klasse 2) aan te vragen.

Zoogdieren

Vanaf welke hoeveelheid zoogdieren je een melding voor 
ingedeelde inrichting moet indienen, is afhankelijk van het gebied 
waarin je woont. Voor de exacte wetgeving, kan je steeds terecht 
bij de dienst Omgeving.

Enkele richtlijnen:
• Honden: vanaf vijf dieren
• Kleine zoogdieren (konijnen, knaagdieren, pelsdieren, katten): 

vanaf twintig dieren
• Kleine herkauwers (geiten, schapen, alpaca’s, lama’s, 

hertachtigen): vanaf tien dieren
• Grote zoogdieren (paard- en rundachtigen): vanaf vijf dieren

Omgevingsvergunning voor het houden van dieren
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Voeder geen 
wilde dieren

13 \

VRIJETIJDSAGENDA VAN HERK-DE-STAD

Cultuur
Stan Van Samang  p14
Sport
Herkse Fun Run  p18
De Cirkel
Kasteel van Freÿr  p20
de Bib
Lezing: Ons 45 graden p22

zondag 11 september 

Sport en 
animatie voor 

jong en oud

SPORT
HERK
centrum

ules
DAG VAN 

DE SPORT



Tickets 
via www.demarkthallen.be, 
telefonisch op 013 35 99 50 of 
aan de balie tijdens de 
openingsuren. 

Kortingen dankzij 
de UiTPAS  

Koop vooraf een UiTPAS aan 5 
euro en krijg o.a. 5 euro korting op 
een voorstelling naar keuze met 
logo UiTPAS of spaar punten voor 
kortingen of 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. 

Steven Goegebeur
Donderdag 29 september

Het leven heeft Steven niet gespaard. Hij incasseerde slag 
na slag. Ging uiteindelijk op de knieën. En net niet uitgeteld 
gebeurde het wonder; ergens vond hij de kracht. Om 
weer recht te krabbelen, op te staan, de rug te rechten. 
Mankracht. Waar hij die kracht vond, wie hem die kracht 
gaf, hoe die kracht te gebruiken ...? En met wat geluk geeft 
Mankracht ook jou dat extra duwtje, de extra kracht die 
nodig is om te blijven geloven… in jezelf. 

Humor - grote zaal - zittend publiek 
Tickets: VVK: 15 euro 
VVK met UiTPAS (welkomstvoordeel of 10 punten omruilen): 
10 euro
UiTPAS met kansentarief: 3 euro
Jongeren < 18 jaar: 8 euro
Kassa: 17 euro
Aanvang om 20.15 uur

‘Broemmm’ 
door Ellen Smets Theater (Nl)
Zondag 9 oktober 
Familievoorstelling (2-6 jaar)

Broemmm is een autootje met een eigen wil. 
Baasje Teun heeft haar handen vol aan de 
eigenzinnige auto. Als Teun naar rechts wil, gaat 
Broemmm naar links. En wil Teun de autoradio 
aanzetten, dan laat Broemmm de ruitenwissers 
vrolijk heen en weer gaan.
Hoe dan ook, Teun wil vertrekken. Maar waar blijft 
haar vriendje Tijn en waarom wil Broemmm nu niet 
starten?
De kinderen schateren om de capriolen van Zip en 
haar onwillig autootje, want niet alles verloopt zoals 
verwacht…

Familie - grote zaal - zittend publiek (ongenummerd) 
Tickets: 5 euro 
VVK met UiTPAS (welkomstvoordeel of 10 punten 
omruilen): gratis 
UiTPAS met kansentarief: 1 euro
Aanvang om 16.00 uur

☎ 013 35 99 50

@  demarkthallen@herk-de-stad.be

       www.demarkthallen.be
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Donderdag 22 september
Muziek - Grote zaal - Zittend publiek
Tickets: VVK: 25 euro - Kassa: 27 euro
Aanvang om 20.15 uur



Zaterdag 15 oktober  

The Incredible Story, een live documentaire!
De Nederlandse band The Cosmic Carnival neemt je 
mee op ontdekkingsreis in het wondere universum van 
de legendarische Fleetwood Mac. 

Muziek - grote zaal - staand publiek
Tickets: VVK: 18 euro 
VVK met UiTPAS (welkomstvoordeel of 10 punten 
omruilen): 13 euro
UiTPAS met kansentarief: 3,60 euro
Jongeren < 18 jaar: 8 euro
Kassa: 20 euro
Aanvang om 20.15 uur

The Cosmic Carnival (Nl) 
Fleetwood Mac tribute

Wegsfeer
New Wave Classics

Zaterdag 22 oktober     

Een heus eerbetoon aan de legendarische eighties bands waar het voor 
deze ervaren muzikanten allemaal mee begon: terug naar hun donkere 
roots, met de culthits van Suicide, Joy Division, Fad Gadget, Bauhaus 
en andere sfeerbedervers.

Wegsfeer? Of hangt er net ongrijpbare magie in de lucht?

WEGSFEER is Filip Heylens, Niko Westelinck, Kris Delacourt en Bart 
Van Lierde.

Muziek - grote zaal - staand publiek
Tickets: VVK: 15 euro 
VVK met UiTPAS (welkomstvoordeel of 10 punten omruilen): 10 euro
UiTPAS met kansentarief: 3 euro
Jongeren < 18 jaar: 8 euro
Kassa: 17 euro

Op de koffie met Danny Fabry 
    
Al meer dan tien jaar een gezellige muzikale namiddag met diverse 
gastoptredens, gepresenteerd door gastheer Danny Fabry.

Vrijdag 7 oktober
Animolly - Salim Seghers - Frank Van Damme en imitator ‘Kamiel 
Spiessens’.

Vrijdag 18 november 
Verjaardagsfeest ‘50 jaar carrière Danny Fabry’ met glaasje cava!
Johan Veugelers,  Luc Van Meeuwen, travestie Davina en showballet 
Bstyle.

Muziek – grote zaal – zittend publiek 
Deuren: 13 uur
Uren: 14 uur – 17 uur

Tickets enkel te koop aan de balie of telefonisch te reserveren: 
8 euro (incl. koffie en gebak) 
Met UiTPAS met kansentarief: 1,60 euro
Met UiTPAS (welkomstvoordeel of 10 punten gespaard): 3 euro 
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Expo

Herman Maes (schilderkunst)
18 september - 9 oktober 2022

Al van jongs af aan ervaart Herman Maes de realiteit als een synthese, het samenvallen van tegendelen. Hij gaat 
in de schilderkunst op zoek naar manieren om die veelheid uit te drukken. 
Herman Maes: “Vandaag schilder ik bloemen, morgen gedeformeerde figuren, overmorgen donkere land-
schappen. Balancerend tussen droom en realiteit, zonder vooropgesteld doel of concept, evolueer ik van het 
ene schilderij naar het andere. Dat is de voorwaarde om tot vernieuwing te komen. Een totale vrijheid. Wanneer 
mijn werk het narratieve overstijgt, dan zit het voor mij goed.”
Maes is een postmodernist: hij sluit niets uit. Slechts de materie beperkt het resultaat. Zijn assemblages 
zijn gegroeid vanuit de behoefte om zijn schilderijen om te zetten in de realiteit. Ze zijn een mengvorm van 
bestaande voorwerpen die vervormd worden en zo hun eigenlijke betekenis verliezen. 

Vernissage: zondag 18 september om 15 uur

Gratis toegang
Meer info: expo@herk-de-stad.be of 013 35 99 56 

 i.s.m. Commissie voor Beeldende Kunsten

Liever de kogel of 
de guillotine
De Boerenkrijg in de Nederlanden
door François Van Gehuchten

Maandag 17 oktober - van 14 tot 16.30 uur 

Gedurende vier jaar bestudeerde Looienaar François Van 
Gehuchten intensief het grote oproer in de Nederlanden ten 
tijde van het Directoire (1795-1799). De Boerenkrijg was 
daarvan een belangrijk onderdeel. Deze nogal amateuristische 
opstand was geen criminele actie en ook geen reactionaire 
beweging tegen de Franse Revolutie. Het was wel een bij 
voorbaat verloren opstand. Een democratische en pacifistische 
revolte, in de eerste plaats gericht tegen de nieuwe wet op 
verplichte dienst in het Franse leger. De Boerenkrijg werd 
vervolgens stevig geromantiseerd tot de “Voor Outer en 
Heerd”-beweging, die hij overduidelijk niet was.
Tot deze conclusie kwam historicus Van Gehuchten, die in zijn 
boek duidelijk maakt dat ook in onze onmiddellijke omgeving 
de Boerenkrijg stevig heeft gewoed. Bijvoorbeeld in Diest, 
Halen, Donk en Herk, dat van dan af ineens  Herck-la-Ville 
gaat heten en tot op vandaag Herk-de-Stad. Boeiende historie 
van vlak aan onze voordeur!

Meer info via marc.mellen@telenet.be.
Deelname: 5 euro voor leden van Okra of Davidfonds, 8 euro 
voor niet-leden. (incl. koffie en versnapering)

Lezingen 

i.s.m. Academie Okra
Davidsfonds Herk-de-Stad
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Vormingsaanbod voor volwassenen 2022-2023

Centrum voor Volwassenenonderwijs

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

LBC is ijzersterk in taalonderwijs. Volg de cursussen en merk meteen 
een verschil. De lessen starten in de week van 12 september.

Info 
tel: 011 42 98 29
e-mail: beringen@lbconderwijs.be
www.lbconderwijs.be
Inschrijven via de website of tijdens de eerste les.

Locatie 
De Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad

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 leer 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 5 september 2022. 

Opendeurdag: 
dinsdag 30 augustus tussen 17 en 22 uur
Locatie: Oude Tramweg 5, 3540 Herk-de-Stad

Info:
Van 29 aug. tot 2 sept. tijdens de openingsuren 
van het secretariaat:
ma. van 9 tot 15 uur, di. van 9 tot 21 uur, 
wo. van 9 tot 12 uur en do. van 9 tot 15 uur
Vanaf 5 sept. gelden de opningsuren die vermeld staan 
op de website.
tel: 013 33 88 98
e-mail: herk-de-stad@qrios.be
schrijf je in via: www.qrios.be/culinair  

Avansa Limburg   i.s.m. De Markthallen

Vormingen voor volwassenen in de vrije tijd

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

Korte keten, wat en hoe?
Donderdag 6 oktober van 19.00 tot 21.30 uur in De Markthallen 

Let's rock - Over rock in Limburg
Woensdag 9 november om 19.30 uur + 
donderdag 17 november om 20 uur (optreden Fence)

Slim op sociale media         
Maandag 27 februari van 19 tot 21 uur

Stiltewandeling        
Zaterdag 13 mei om 13 uur aan het Schulensmeer 

Het ‘imperfecte’ fotograferen
Donderdag 25 mei van 19 tot 21.30 uur
Meer info over het aanbod op www.demarkthallen.be 
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SPORTCLUBVAN DE
MAAND

#sportersbelevenmeer
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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. 

Het volledige programma vind je binnenkort op 
www.herk-de-stad.be/sportactiviteiten of op  
facebookpagina facebook.com/SportinHerk. 
Het gedetailleerde programma wordt ook bedeeld 
in de Herkse scholen.

HERK SPORT
Dag van de Sport
De dienst Sport zet op zondag 11 
september Herk-de-Stad in beweging 
met Herk Sport, de Dag van de Sport. 
Je kan er proeven van diverse sporten 
en deelnemen aan tal van activiteiten. 
Naar aanleiding van het tienjarig 
bestaan van sportcentrum Herkules 
wordt ook het sportcentrum speciaal 
in de kijker gezet.

☎ 013 55 25 95 

@  sportdienst@herk-de-stad.be

Sport

Herkse 
Fun-Run voor 
Herkse 
basisscholen
Op dinsdag 20 en donderdag 22 
september zetten alle leerlingen 
van de basisscholen per klas hun 
beste beentje voor tijdens een 
leuke obstakelrun in klasverband. 
Ideaal als teambuilding bij het 
begin van het schooljaar.  
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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 op donder-
dag 3 en vrijdag 4 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: 15 euro, inclusief verzekering, deelnamebrevet en aandenken. 
Inschrijven kan vanaf 1 september via www.vrijetijdherkdestad.be. 

Kleutersportkamp tijdens de herfstvakantie

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 stedelijke 
sportraad voorziet een gepaste huldiging met een aandenken 
voor alle Herkse kampioenen en sportvrijwilligers op vrijdag 9 
december.  

Facebookpagina 
‘Sport in Herk’
De verenigingen hebben het in het coronatijdperk zwaar te ver-
duren 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.

Sporters beleven meer, 
ook in Herk-de-Stad
Dat Herkenaren meer beleven in de sport, ziet de dienst Sport 
jaarlijks aan het stijgende aantal deelnemers bij diverse activiteiten 
en sportkampen in Herk-de-Stad. Deze ingeslagen weg wil men 
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 
#sportinherk. Vergeet uiteraard niet het bericht openbaar te zetten.

De dienst Sport gaat intussen bij Sport Vlaanderen de uitdaging 
aan om ook in 2022 opnieuw uitgeroepen te worden tot sportstad!

19 \



☎ 013 52 26 64 

@  decirkel@herk-de-stad.be
Kasteel van Freÿr en Maison Leffe Hastière (Dinant)
Dinsdag 27 september - vertrek 8.30 uur aan kerkhof Herk-de-Stad

Uitstap

Het kasteel van Freÿr in Hastière wordt ook wel eens het sterk verkleind Versailles genoemd. Het is een 
oorspronkelijk renaissancekasteel, uitgebreid in de achttiende eeuw en was de residentie voor hertogen en 
hun koninklijke gasten. Het heeft tuinen met sinaasappelbomen. Namiddag wordt het maison Leffe bezocht. 
Een interactieve rondleiding zorgt voor een boeiend bezoek over de geschiedenis van dit eeuwenoude 
abdijbier. Na het bezoek is er uiteraard een proeverij voorzien en krijgt elke deelnemer nog een leuk pakketje 
mee. Deelnameprijs: 55€ (incl. een 3-gangen menu). Inschrijven is verplicht.

Kantklossen 
Op maandagavond in 
De Cirkel vanaf 19 uur 
De cursus kantklossen start 
opnieuw. Je hebt de keuze 
tussen verschillende soorten 
kant. De cursus bestaat uit 
15 lessen. De data worden 
tijdens de eerste les samen 
besproken.
Deelnameprijs: 60 euro. 

Bloemschikken
Dinsdag 20 september  
13.30 - 16 uur in De Cirkel
In aanloop naar de herfst 
wordt een herfststukje 
gemaakt. Je kan het 
bloemstuk vooraf komen 
bekijken op foto. Een lijstje 
met benodigdheden is op het 
secretariaat te verkrijgen. 
Deelnameprijs: 10 euro. 
Inschrijven verplicht. 

Smartphone 
uitbreiding
navigatie apps + 
Herk-de-Stad app
Donderdag 22 september 
17.30-19.30 uur in De Cirkel.
Je kan het beste wat onze 
stad te bieden heeft beleven 
in één innovatie app: de 
Herk-de-Stad-app. Deze 
gratis app bundelt informatie 
van de stadsdiensten, 
handelaars, horeca, 
bedrijven, verenigingen, 
zorgverstrekkers en 
organisaties. Verder krijg 
je meer informatie over 
navigatie apps. 
Deelnameprijs: 5 euro

Maandelijkse wandelingen
Herk-de-Stad
Dinsdag 20 september – vertrek om 13 uur aan De Cirkel
Deelnameprijs: 3 euro (inclusief koffie en koek)

Grazen (Geetbets)
Dinsdag 11 oktober – vertrek om 13 uur aan De Cirkel
Deelnameprijs: 4 euro (inclusief koffie en koek)

Wandelingen van drie of zes kilometer.

Maandelijkse fietstochten
Route Bokrijk, met fietsen door het water
Donderdag 15 september
Vertrek om 12 uur aan De Cirkel voor een rit van +/- 42 km. 
Deelnameprijs: 3 euro (inclusief koffie en koek)

Route Linkhout/Lummen
Donderdag 13 oktober
Vertrek om 13.30 uur aan De Cirkel voor een rit van +/- 25 km. 
Deelnameprijs: 3 euro (inclusief koffie en koek)

Praatcafé ‘
Erfenisrechten en schenkingen’
Vrijdag 7 oktober – 13.30-15.30 uur in Arenberghof Schulen

Wat gebeurt er met je nalatenschap? Normaal bepaalt de 
wet dat, maar via een testament kan je het ook helemaal 
regelen zoals je het zelf wenst. Het maken van een 
testament is dus erg belangrijk, maar niet altijd eenvoudig. 
Natasja Vermeulen, notarieel jurist bij Kom op tegen Kanker, 
vertelt over het Belgisch erfrecht en het schenken met een 
testament. Aan de hand van de nieuwe gids van Kom op 
tegen Kanker legt Natasja de basisprincipes uit. Daarnaast 
licht ze ook de hervorming van de schenk- en erfbelasting 
toe (in voege sinds 1 juli 2021).

Sport en gezondheid
De sportactiviteiten, georganiseerd in 
samenwerking met de dienst Sport, starten 
opnieuw in de week van 5 september. 
Zumba start 14 september.

Vonetbal
Iedere woensdag
10.30-12 uur in sportcentrum Herkules 
Deelnameprijs: 20 euro voor tien beurten.

Zumba voor senioren
Iedere woensdag 
15-16 uur in Sportcentrum Herkules
Deelnameprijs: 30 euro voor tien beurten 

Yoga voor senioren
Iedere woensdag
10.45-11.45 uur in Sportcentrum Herkules
Deelnameprijs: 30 euro voor tien beurten

Tienbeurtenkaarten zijn verkrijgbaar op 
de dienst Sport. De kaarten voor Zumba 
zijn enkel verkrijgbaar in De Cirkel. In de 
deelnameprijs is steeds de verzekering 
inbegrepen. Inschrijven is verplicht. 
De lessen vinden niet plaats tijdens 
schoolvakanties en op feestdagen./ 20



Op zaterdag 24 september vindt in dienstencentrum De Cirkel 
het eerste Repair Café van Herk-de-Stad plaats. Van 9 tot 12 
uur kan je er gratis terecht om je kapotte spullen of apparaten 
te herstellen of te laten herstellen door de vrijwilligers van 
Repair Café Herk-de-Stad.

Helaas worden spullen tegenwoordig niet meer gemaakt om lang mee 
te gaan. Repair Café Herk-de-Stad vindt dat we daar wat aan moeten 
doen. Daarom helpen de vrijwilligers van het Repair Café jou om je 
spullen of apparaten te herstellen: een koffiezet, een naad of een 
knoop van een jurk of broek, een stofzuiger, de remmen of band van 
je fiets, een radio, een computer of een printer, een stuk speelgoed, 
een lamp… De vrijwilligers proberen alles te repareren. Uiteraard 
kunnen ze je niet garanderen dat het lukt, maar ze bekijken samen 
met jou of het mogelijk is en proberen meteen de herstelling te doen.

Een herstelling door de vrijwilligers is gratis. Het Repair Café rekent 
wel op een vrijwillige gift wanneer ze je spullen of apparaat kunnen 
herstellen. Zo kunnen ze de beperkte kosten die ze hebben betalen. 
Soms wordt de kostprijs van nieuwe onderdelen wel aangerekend. 
De toegang tot het Repair Café is gratis. Iedereen is welkom. Je 
moet je niet vooraf inschrijven en je kan ter plaatse, tijdens het 
wachten, gezellig iets drinken en een praatje slaan.

Vrijwilligers
Repair Café Herk-de-Stad is een nieuwe Herkse 
vrijwilligersvereniging die de steun krijgt van het stadsbestuur van 
Herk-de-Stad. Iedereen kan met kapotte spullen terecht tijdens het 
Repair Café dat ze vier keer per jaar willen organiseren. De eerste 
keer is dat op 24 september, de volgende keer op 26 november 
2022. Je kan ook nog steeds als vrijwilliger gaan meewerken.
Meer info krijg je op www.repaircafeherk.be of mail@repaircafeherk.be.

Vraag je stookoliepremie aan!
Om de stijging van de energiefacturen in te tomen, heeft de federale 
regering beslist om een stookoliepremie van 225 euro per gezin 
toe te kennen. Dit voor leveringen tussen 15 november 2021 en 31 
december 2022. Je kan de aanvraag online of op papier indienen 
tot 10 januari 2023.

Premie voor huisbrandolie of propaan in bulk
Het economisch herstel na COVID-19 en de Russische invasie 
van Oekraïne veroorzaakten een plotselinge stijging van de 
energieprijzen.

De federale regering besliste om bij de aankoop van huisbrandolie of 
propaan in bulk bestemd voor het verwarmen van je hoofdwoning een 
toelage van 225 euro netto toe te kennen.

Deze maatregel heeft als doel een financiële steun te geven en te helpen 
het hoofd te bieden aan de stijgende prijzen voor de verwarming van je 
woning.

Aanvraagformulieren vind je op stookoliecheque.economie.fgov.be.

Hulp nodig bij je aanvraag? 
Heb je hulp nodig bij het indienen van je aanvraag om deze premie te ontvangen? 

Maak dan een afspraak met het OCMW via ocmw@herk-de-stad.be of 013 78 09 40.

Eerste Repair Café van Herk-de-Stad 
op zaterdag 24 september
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☎ 013 55 39 01

@  bibliotheek@herk-de-stad.be

Attentie voor 
tiendaagse van de 
Geestelijke Gezondheid

Lezing ‘Ons 45 graden’ 
door Kobe Lecompte
Woensdag 5 oktober om 20 uur in lokaal 11 
in De Markthallen

Kobe Lecompte, bekend van Eclips TV, komt naar Herk-de-Stad voor de 
lancering van het boek ‘Ons 45 graden’. 

Hoe je denkt over de dingen des levens, jouw geloof, jouw mening zijn jouw 
45 graden. 45 graden is haalbaar, overzichtelijk en genoeg. Om alles en 
iedereen te begrijpen hebben we elkaar nodig. Want iedereen denkt er het 
zijne van! Wees daarom nieuwsgierig genoeg naar elkaar. Want door met 
elkaar te praten, hoe slecht men ook mag opschieten met elkaar, zullen we 
uiteindelijk de volledige 180 graden van het leven begrijpen.
Tijdens de lezing gaat Kobe verder in op het aspect 45 graden en opent zo 
de poorten naar een fijnere samenleving. Een lezing vol verdraagzaamheid, 
inleving en de zin om te luisteren naar elkaar. Een lezing die de goesting 
naar elkaar groter maakt. Een tijd vol diepgang en openheid.   

Kobe gaat ook op zoek naar de 45 graden van de toeschouwer. Alhoewel 
het woord ‘toeschouwer’ niet op z’n plaats is. Kobe wil de toeschouwer 
mee aan tafel uitnodigen, mee betrekken door een waaier aan vragen 
voor te schotelen. Kobe legt enkele thema’s voor. Thema’s als liefde, 
geluk, woede, … Want naast borden, glazen en bestek kan een tafel ook 
gesprekken dragen. 
In de tijd waarin we leven, zijn onze gedachten vaak vastgeroest en is er 
weinig opening voor andere meningen. 

De toegang is gratis. 
Meer info via bibliotheek@herk-de-stad.be of decirkel@herk-de-stad.be.

Leesclub Leesgezelle(n) 
bespreekt het boek 
‘Gloed’ van Sándor Márai 
Dinsdag 20 september, 
20 uur in bibliotheek

Als twee jeugdvrienden 
elkaar na veertig jaar weer 
ontmoeten, blijkt dat zich 
destijds een tragedie tussen 
hen heeft afgespeeld met 
betrekking tot de vrouw van 
een van hen.

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

De tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid staat dit jaar in het teken van ‘kracht’.  

Ook in Herk-de-Stad wordt het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker 
gezet. Het doel is om mentaal welbevinden en psychische kwetsbaarheid bespreekbaar te 
maken. 

We hebben allemaal sterktes waar we trots op mogen zijn. Alleen… soms zien we ze niet 
of lijken ze vanzelfsprekend. Onder het motto ‘samen veerKRACHTig’ worden mensen 
uitgenodigd om positief naar zichzelf te kijken, de eigen kracht te ontdekken en elkaar te 
versterken. 

Deelnemen aan activiteiten? 
Dat kan op woensdag 5 oktober In de bibliotheek, De Cirkel, het stadhuis en het OCMW 
ontvang je tijdens de openingsuren een leuke attentie tijdens de openingsuren.

Bieblo
Leesinspiratie 
voor kinderen  

Vanaf 1 
september 
krijgen kinderen 
met Bieblo via 
een tablet, pc 
of smartphone 
boekentips 
op maat uit 

de kindercollectie van de bib. 
Bieblo is een intuïtief spel dat 
kinderen tussen zes en veertien 
jaar boeken tipt die aansluiten 
bij hun interesses en leeftijd. 
De boeken komen rechtstreeks 
uit de collectie en zijn meteen 
beschikbaar in de bib. 
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Kwartiertje Voorlezen
 
Kinderen tot 7 jaar kunnen nog steeds elke zondag van 11 
tot 11.15 uur terecht in de bibliotheek voor een leuk verhaaltje 
voorgelezen door Annemie Lowel, Mariëlle Magdelijns, Saar 
Steverlinck, Ann Swinnen of Katty Vanstiphout. 
 

Nieuw aanbod voor 
kinderen van het lager 
onderwijs
 
Vanaf zondag 6 september is er voortaan tweemaandelijks ook 
een aanbod voor kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar. 
Saar Steverlinck, lector Taal en onderzoeker aan Hogeschool 
PXL en gepassioneerd veellezer, gaat om 11.15 uur, na het 
voorleesmoment, samen met de oudere kinderen op zoek naar 
een leuk boek. Ze brengt haar boekenwinkeltje mee waarin 
voor ieder een boek zit dat past. 

Noteer ook al 6 november, 15 januari, 12 maart en 14 mei in 
je agenda.

Samen op verhaal komen: 
samen-leesgroep voor 
chronische zieken en hun 
mantelzorgers 
Vanaf maandag 26 september elke 
laatste maandag van de maand (niet in 
schoolvakanties) van 13.30 tot 15.30 uur in De 
Markthallen.

Het leven verloopt niet altijd zoals je het zou willen. Als een 
chronische ziekte of aandoening je pad kruist, blijf je achter 
met veel vragen. Vragen die je overhoop halen, je onrustig 
maken of je laten worstelen met moeilijke gevoelens zoals 
frustratie, onbegrip, eenzaamheid of schuldgevoel.
In verhalen die we lezen vinden we heel wat herkenning en 
troost, maar ook lichtpunten en houvast. Je merkt gaandeweg 
dat heel wat schrijvers door hun ervaringen en verhalen je 
kunnen rugsteunen en een nieuwe wereld voor je openen. 
  
Ben je tussen 25 en 70 jaar en heb je een chronische ziekte of 
zorgnood? Hou je van verhalen lezen en beluisteren, hierover 
van gedachten wisselen en andere lotgenoten ontmoeten die 
dezelfde interesse delen? Kom dan zeker eens kennismaken 
met de Samana-samen-leesgroep en ervaar hoe woorden je 
veerkracht kunnen versterken. 
  
Hoe gaat het in zijn werk?
In een kleine groep wordt een kwaliteitsvolle tekst voorgelezen. 
De deelnemers pikken in op de tekst en het verhaal en 
wisselen ervaringen en gevoelens uit. Het is dus geen klassieke 
leesclub, waarbij kennis over de schrijver of het boek vereist is 
en je moet het boek op voorhand niet gelezen hebben. 

Meer info: emilie.samyn@samana.be, 0473 52 02 48 of 
bibliotheek@herk-de-stad.be.
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Lezing 

Hoogsensitiviteit is erfelijk, dus mama of papa deelt dit kenmerk met zijn of 
haar kind. Toch komen veel ouders pas te weten dat ze zelf hoogsensitief 
zijn wanneer ze ontdekken dat hun kind dit is. Typisch aan het kenmerk 
hoogsensitiviteit is het wegcijferen van jezelf en meer dan je best te 
willen doen voor anderen. Bieke Geenen is de auteur van onder meer 
‘Hoogsensitief ouderschap. Zo blijf je als hoogsensitief ouder in balans’. 
Ze geeft een toegankelijke lezing vol herkenbare verhalen aangevuld met 
concrete tips en handvaten. 
Aan de hand van negen triggers overloopt ze hoe ouders beter in balans 
kunnen blijven en hoe vallen kan veranderen in af en toe alleen nog maar 
struikelen. Aansluitend is er om 22 uur een praatcafé met een infostand 
van het Huis van het Kind. Inschrijven voor 26 oktober via www.herk-de-
stad.be/lezinghoogsensitiefouderschap.

Boempatat met slaapcoach
Het Huis van het Kind organiseert op zaterdag 24 september van 9 tot 
12 uur een nieuw Boempatat-moment. De ‘Boempatat-momenten’ zijn 
ontmoetingsmomenten in het Huis van het Kind aan het Trompetplein 
voor mama’s, papa’s en andere vertrouwenspersonen zoals oma’s, 
opa’s, pleegouders, … en hun kindje(s) van nul tot drie jaar. Terwijl 
de kinderen fijn spelen, slaan hun ouders een praatje en kunnen ze 
genieten van een kop koffie of een tas thee. Voor de kinderen is er 
een stukje fruit. Er is ook de mogelijkheid om een flesje op te warmen. 
Tijdens deze editie geeft slaapcoach 
Christel Daenen, psychopedagoog bij 
Kind & Gezin, handige tips en tricks 
om jouw baby beter te laten slapen. 

Inschrijven voor 22 september via 
www.herk-de-stad.be/boempatat 
of via 013 55 41 81.

Dramatherapeut Bieke Geenen geeft op donderdag 27 
oktober om 19.45 uur in het Huis van het Kind Herk-de-Stad 
(De Speeldoos Herk-de-Stad) een lezing over hoogsensitief 
ouderschap. De lezing is gericht op ouders en opvoeders van 
kinderen tot twaalf jaar.

Zzzz



Elke 3540 opnieuw grasduinen we in de geschiedenis van Herk-de-Stad. 
Door Jos Leemans met medewerking van André Smeets, Prof. Em. Dr. Johan Swinnen en Patrick Boucneau

Bij het opzoeken van de stamboom Ponet wordt de naam gevonden van Marie Leonie Ponet (°Donk 1859-+Donk 1916). Leonie vertrekt 
op veertienjarige leeftijd op 23 maart 1874 naar Hasselt. Een jaar later, op 14 juli 1875, trekt het gezin Ponet-Nyns naar Luik. Het is niet 
duidelijk waarom het gezin naar Luik verhuisde en wat vader Francis Ponet voor de kost deed. Verder onderzoek maakt duidelijk dat 
Francis Ponet geboren werd op 26 februari 1829 in Halen en overleed op 12 juli 1901 in Luik. Vier dagen later werd hij op het kerkhof van 
Donk begraven. Op het gedachtenisprentje van Louise Ponet, één van de dochters die in 1911 overlijdt, staan nog vijf zussen en twee 
broers van Leonie vermeld.

Albert Damry

Marie Leonie Ponet trouwt op 27-jarige leeftijd op 9 oktober 1886 met Luikenaar Jean 
Charles Albert Damry (32). Jean Charles Albert Damry (°Luik 1854-+Luik 1910) is de zoon 
van Walthère Damry (°1833-+?) en van Laure Joséphine Elodie (°1826-+?). Zijn levensloop 
is een verhaal apart. Hij was meer dan vijftig jaar lang fotograaf. Eerst in Luik en daarna in 
Brussel en dan in Frankrijk. Albert treedt in de voetsporen van zijn vader en is van 1873 
tot 1882 fotograaf in de ouderlijke woning in Luik. Albert promoveert tot doctor in de 
wetenschappen. Hij ziet dit niet als een academisch eindpunt maar juist als de start voor 
verder wetenschappelijk onderzoek binnen de fotografische en fotomechanische procedés.

Experimenteren 

Rond 1877 is het gebruik van collodiumnegatieven erg populair. Dit procedé moest tijdens 
handelingen als gieten, sensibiliseren, belichten, ontwikkelen, fixeren en spoelen in meer of 
mindere mate vochtig blijven. Dat gold ook voor de van de collodiumplaat afgeleide procedés 
als de ambrotype, ferrotype en latere ‘droge’ collodiumvariante. Het is over deze laatste 
variante dat Damry onderzoek deed. Bij deze droge collodiumvariante experimenteerde hij 
met allerlei ingrediënten zoals suiker, honing, bier en gemalen koffie om het collodium open te 

houden. Deze droge varianten werden daarom ook in de volksmond en met een knipoog culinaire procedés genoemd. Hij raakt bijzonder 
geïnteresseerd in de houdbaarheid van deze droge collodiumprocedés.

Zijn interesse voor houdbaarheid bleef overeind bij de komst van de vele Carte-de Visites kabinetfoto’s en stereokaarten die in de tweede 
helft van de negentiende eeuw zijn gemaakt. Hij gebruikt in zijn atelier naast kooldruk de methode van albumine die met een Burnisher zijn 
geglansd. Bij deze bewerking wordt een glansmiddel gebruikt dat ook dienst doet als smeermiddel bij de doorvoer. Door het smeermiddel 
wordt de weerstand lager en moet men met minder kracht aan de slinger draaien. Hierdoor kunnen de CdV’s met plakmiddel sneller 
doorgevoerd worden waardoor de glans egaler wordt en er ook minder kans is op scheuren. 
Hij deed daarna met de originelen in zijn hand onderzoek naar de talrijk opkomende nieuwe procedés als zilverprints. Een origineel toont 
immers essentiële informatie (het formaat, de drager met achterzijde, de dikte) maar vooral eigenschappen zoals het soort oppervlak, 
glans, glansverschillen, zwarting, subtiele verschillen in kleur en de toonweergave. Het waren allemaal elementen die Damry onderzocht 
en waarover hij publiceerde. 
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Uniek grafmonument op het kerkhof van Donk 
Als je in Donk naar de ingang van de kerk stapt, zie je links een groot kruis op een ruïneachtig, bakstenen heuveltje. 
Het is een grafkelder en het grootste graf op het kerkhof. Op het kruis staat de naam Damry-Ponet. 
Maar wie is deze familie eigenlijk?



Sterfte van Marie Leonie Ponet.
Het jaar duizend negen honderd zestien, den zesden
dag der maand October om negen uren voormiddag,
voor ons : Jacobus Leenaers, Burgemeester Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der gemeente Donck, Arron;
dissement Hasselt, provincie Limburg, zijn verschenen : 
Isidore Didon, landbouwer, oud vijftig jaren en 
Leo Strauven, landbouwer, oud twee en vijftig jaren,
beiden woonachtig in deze gemeente en beiden neef der 
overledene, dewelke ons hebben verklaard dat op gisteren
om elf uren ‘s avonds overleden is in hare woning staand-
de in deze gemeente Sectie Waterkant : Marie
Leonie Ponet, zonder beroep, woonachtig te Ander;
lecht rue Otlet nummer acht, tijdelijk verblijvende
te Donck, geboren in deze gemeente den dertigsten
november achttien honderd negen en vijftig, dochter van 
Francis Ponet en van Angeline Nyns beiden
overleden te Luik, echtgenoote van Jean Charles
Albert Damry, keurder van maten en gewichten,
woonachtig te Anderlecht. Waarvan akt opgemaakt
ten gemeentehuize van Donck, dewelke de déklaran-
ten met ons na voorlezing hebben geteekend.
L Strauven J. Didon J Leenaerts

De twee bovenstaande foto’s zijn portretten uit de 
studio van Albert Damry

Fotopionier

Een pionier was Damry ook op het terrein van ‘long-distance 
photography’. Omstreeks 1887 experimenteerde hij met objectieven 
(lenzen) met verschillende brandpuntafstanden om ver afgelegen 
onderwerpen dichterbij te kunnen bekijken en te fotograferen. De 
onderwerpen waren ruim: van natuuropnamen tot observaties in de 
ruimte over creatieve experimenten met vormen en volumes. Damry 
was een fotopionier die veel wist over fotografische materialen 
in zijn tijd. Hij stond open voor vernieuwing en combineerde zijn 
wetenschappelijk onderzoek met de praktijk zelf van het métier van 
de fotografie zodat hij de erkenning kreeg als maître-photographe. 
Hij was dan ook medeoprichter van de beroepsvereniging van 
fotografen en secretaris van de Luikse afdeling.

Vier kinderen

Marie Leonie Ponet en Jean Charles Albert Damry kregen 
vier kinderen: Léon Louis Lambert (°Luik 1887 - +Antwerpen 
13/03/1889), Leo Lambertus die in 1899 op het kerkhof van Donk 
werd begraven, Charles (luitenant) en Maurice Hubert (°Leuven 
1891-+?). 

In de telling van 1911-1920 vinden we Maurice Hubert Damry, 
ongehuwd en zonder beroep, terug in de Pastoriedreef 97 in de 
Waterkant in Donk. Hij kwam in 1911 van Anderlecht naar Donk. 
Twee jaar later verhuisde hij terug naar Anderlecht. Moeder Ponet 
komt tijdelijk terug naar “Waterkant” in Donk en overlijdt er op 5 
oktober 1916. 

Het overlijdensbericht van moeder Ponet, gevonden in de 
gemeentelijke archieven

Haar man blijkt op dat moment keurder van maten en gewichten te 
zijn, in Anderlecht te wonen en waarschijnlijk nog in leven te zijn. Hij 
wordt niet vermeld als fotograaf.  In “Het Nieuws der Week” van 26 
juni 1920 stond nog een artikel over zoon Charles Damry: 
In den namiddag komt de 1e luitenant Damry Charles, de 
grafstede zijner moeder zaliger een bezoek brengen. De 
moedige jongen heeft 3 jaar en half in Duitsche gevangenschap 
doorgebracht. Hij poogde driemaal te ontvluchten en lukte 

er eindelijk in de Hollandsche grens te overschreiden. 
Vandaar trok hij naar Engeland, kwam verder in Frankrijk 
en vervoegde het leger. Nu trekt hij terug naar het Duitsche 
Rijnland, niet meer als gevangene, maar als bevelhebber.

Kerkhof Donk

Meer informatie werd er over de familie Damry-Ponet niet 
gevonden. Onder het grote kruis op het kerkhof van Donk ligt 
in elk geval Marie Leonie Ponet begraven. Wie er nog in de 
grafkelder ligt, daar hebben we het raden naar. Wel staat het 
vast dat het graf destijds een indruk van welstand uitstraalde. 
Verder moeten er in Donk zeker en vast nog foto’s van Albert 
Damry te vinden zijn. Je kan er de Erfgoedraad een groot 
plezier mee doen.
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PROFICIAT

Diamant voor Jozef en Maria
Jozef Liefsoons en Maria Jamar 
vierden op 21 april hun diamanten 
huwelijksjubileum. 

Diamant voor Lucien en Rosa
Lucien Thys en Rosa Tournelle 
vierden op 30 april hun diamanten 
huwelijksjubileum.

Goud voor Paul en Tilly
Paul Vanwetswinkel en Tilly Boerjan vierden 
op 28 april hun gouden huwelijksjubileum.

Briliant  voor Théophile en Godelieve
Théophile Morren en Godelieve 
Massoels vierden op 1 mei hun brilianten 
huwelijksjubileum.

Briljant voor Sylvain en Angele
Sylvain Lowel en Angele Carolus vierden op 
2 juli hun 65-jarig huwelijk. 

Goud voor Maurits en Godelieve
Maurits Vanoppen en Godelieve Moyaers 
vierden op 7 juli hun gouden
huwelijksverjaardag.

Goud voor Freddy en Rosette
Freddy Jamar en Rosette Vanschoonbeek 
vierden op 7 juli hun vijftigjarig 
huwelijksjubileum.

Goud voor Joseph en Lisette
Joseph Jammaers en Lisette Buekers 
vierden op 10 juli hun vijftigjarig 
huwelijksjubileum.

Diamant voor Sylvain en Martine
Sylvain Droogmans en Martine Durwael 
vierden op 21 juli hun diamanten 
huwelijksverjaardag.

Diamant voor Albert en Godelieve
Albert Spiritus en Godelieve Vanderheyden 
vierden op 8 juni hun zestigjarig 
huwelijksjubileum. 
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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.)

do, 1 sep Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
vr, 2 sep Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za, 3 sep Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
zo, 4 sep Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
ma, 5 sep Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
di, 6 sep Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
wo, 7 sep Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
do, 8 sep Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
vr, 9 sep Apotheek SINT-MAARTEN – St.-Maartenplein 31 – 3512 STEVOORT – 011/312673
za, 10 sep Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
zo, 11 sep Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
ma, 12 sep Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
di, 13 sep Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
wo, 14 sep Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
do, 15 sep Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
vr, 16 sep Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114
za, 17 sep Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
zo, 18 sep Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
ma, 19 sep Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
di, 20 sep Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
wo, 21 sep Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do, 22 sep Apotheek DAVID – Veearts Strauvenlaan 8 – 3540 HERK-DE-STAD – 013/551577
vr, 23 sep Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
za, 24 sep Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
zo, 25 sep Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
ma, 26 sep Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
di, 27 sep Apotheek VANLAER – St.-Maartenplein 23 – 3512 STEVOORT – 011/312861
wo, 28 sep Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
do, 29 sep Apotheek VANOPPEN – Berkenstraat 18 – 3540 DONK – 013/443636
vr, 30 sep Apotheek MEES – Diestsesteenweg 2 – 3540 HERK–DE–STAD – 013/551114

za, 1 okt Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
zo, 2 okt Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
ma, 3 okt Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
di, 4 okt Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
wo, 5 okt Apotheek MEES – St.-Jorislaan 131 – 3540 SCHULEN – 013/551851
do, 6 okt Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
vr, 7 okt Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
za, 8 okt Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
zo, 9 okt Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
ma, 10 okt Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
di, 11 okt Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
wo, 12 okt Apotheek ADAMS – Kerkstraat 20 – 3560 LUMMEN – 013/531986
do, 13 okt Apotheek CENTRUM – Markt 1a – 3545 HALEN – 013/441109
vr, 14 okt Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
za, 15 okt Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
zo, 16 okt Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
ma, 17 okt Apotheek LINSSEN – Stationsstraat 70 – 3545 ZELEM – 013/441736
di, 18 okt Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
wo, 19 okt Apotheek FROYEN – Schoolstraat 4 – 3540 SCHAKKEBROEK – 013/552853
do, 20 okt Apotheek CREYNS – Zolderse Kiezel 166 – 3511 KURINGEN – 011/252575
vr, 21 okt Apotheek PANORAMA – Dorpsstraat 18 – 3560 LUMMEN – 013/531153
za, 22 okt Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305
zo, 23 okt Apotheek GENENBOS – Genenbosstraat 127 – 3560 GENENBOS – 011/421685
ma, 24 okt Apotheek LOKSBERGEN – Loksbergenstr. 61 – 3545 LOKSBERGEN – 013/441986
di, 25 okt Apotheek RUMMEN – Kraaistraat 15 – 3454 RUMMEN – 011/584058
wo, 26 okt Apotheek PANORAMA – Diestersteenweg 172 – 3510 KERMT – 011/252452
do, 27 okt Apotheek MEES – Berkerwinningstraat 1 – 3511 STOKROOIE – 011/252127
vr, 28 okt Apotheek PEETERS – Zelemsebaan 3 – 3560 MELDERT – 013/336597
za, 29 okt Apotheek DREEZEN – Grote Baan 89 – 3511 KURINGEN – 011/252537
zo, 30 okt Apotheek MACHIELS – Diestersteenweg 394 – 3510 SPALBEEK – 011/871540
ma, 31 okt Apotheek ENGELEN – Koorstraat 8 – 3511 KERMT – 011/255305

Klaar voor het Podium of atelier?  
Goed gestemd? Potloden scherp? 
Start vanaf 1 september op het podium of in het atelier. 
 
In de Academie Haspengouw krijgt jouw creativiteit vrij spel. Kies uit het 
uitgebreide lesaanbod muziek, theater, beeld en dans. Je kan starten vanaf zes 
jaar en meestal dicht bij huis! 

Hieronder vind je het aanbod in jouw gemeente. 

Maar er is ook meer! 
Via www.ahpodium.be of www.ahbeeld.be vind je het volledige aanbod. 
Ook voor volwassenen! 
 

Klaar voor een inspirerend schooljaar? 
Schrijf je dan snel in via 
www.mijnacademie.be/ahbeeld of 
www.mijnacadmie.be/ahpodium.  
Wacht niet te lang! 
Want de plaatsen zijn beperkt.

Uurrooster Herk-de-Stad 
(onder voorbehoud)
Beeldatelier (1e tem 6e leerjaar): woensdag 
13.30-15.10 uur of woensdag 15.40-17.20  
uur of donderdag 16-17.40 uur of 
zaterdag 9-10.40 uur.

Beeldatelier (1e tem 6e middelbaar): 
woensdag 17.50-19.30 uur én zaterdag 
10.50-12.30 uur

Muziekatelier (2.1): 
woensdag 13.30 -15.30 uur

Theateratelier: 
donderdag 16-17 uur

Theateratelier 12+: 
donderdag 17-19 uur 
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Seniorennamiddag
dinsdag 18 oktober 2022
In De Markthallen

met lunch en 
 een optreden van 

Davy & 
  Sasha

Inkom: 5 euro

start: 12 uur
einde: 17 uur

Tickets te koop in De Cirkel


