


Voorwoord

Beste Hasselaren

Onze ontmoetingscentra spelen een cruciale rol in de warme 
samenleving die we in Hasselt continu willen blijven vormen. De 
benaming zegt het zelf: een centrum waar mensen mekaar ontmoeten, 
om te feesten, om te sporten, om te vergaderen of gewoon om even 
samen te zijn. Sowieso een plek waar de sociale cohesie op z’n sterkst 
is. 

Ontmoetingscentrum Elckerlyc is nu al vijftig jaar zo’n gezellige, 
hartelijke plek waar de Hasselaren samenkomen. Proficiat met deze 
uitzonderlijke verjaardag.
‘Elckerlyc’ betekent ‘voor iedereen’ en in het geval van dit 
ontmoetingscentrum ook ‘door iedereen’. Want het waren de inwoners 
van Sint-Lambrechts-Herk die ondertussen vijftig jaar geleden 
grotendeels zélf dit gebouw uit de grond stampten. Zo was het meteen 
ook ‘van iedereen’. En dat is het nog steeds. 

Ontmoetingscentrum Elckerlyc was in die vijftig jaar het toneel van heel 
wat mooie momenten in het leven van de Hasselaar in het algemeen en 
de inwoners van Sint-Lambrechts-Herk in het bijzonder. Ik ben ervan 
overtuigd dat dat ook in de toekomst nog het geval zal zijn. Zo kan ook 
ontmoetingscentrum Elckerlyc die cruciale, verbindende rol blijven 
spelen. 

Steven Vandeput
Burgemeester Hasselt
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Inleiding
Ik was 10 jaar en zat in het vijfde leerjaar bij meester Tonny. De klas 
van het vijfde leerjaar was niet gevestigd in de Vorstraat, maar in “het 
oksaal” van de oude parochiezaal. Rechts vooraan woonde de kapelaan. 
Het gebouw wordt nog steeds de oude kapelanij genoemd. Vandaag biedt 
St.-Ferdinand met “De Schakelaar” er activiteiten aan voor personen 
met een mentale beperking.

Ik was 15 jaar. De klaslokalen werden omgevormd tot 2 chirolokalen. 
De hal van de parochiezaal werd “ingepalmd” als materiaalkot. Op 
de zolder van de kapelanij bevond zich het lokaal van de aspiranten 
(oudste afdeling van de Chiro). “De bever” was hun mascotte en een 
geschilderde afbeelding siert nog steeds dit zolderkamertje.

Ik was 17 jaar. In de mist van dampende sigaren vergaderden vele 
verenigingen op de pastorij of in de toenmalige bibliotheek, het lokaaltje 
langs de pastorie (waar nu het parochielokaaltje is). Herk leefde en 
telde vele verenigingen.

Ik was 19 jaar. Er was grote nood aan meer lokalen om te vergaderen 
en te feesten. De jeugdraad trok aan de alarmbel en EH Pastoor Jef 
Gijsenbergs trok aan de koord voor de bouw van een parochiecentrum. 
Hij trok en trok en trok. Onder leiding van het bouwcomité, met de steun 
van de kerkfabriek en de hulp van vele vrijwilligers werd Elckerlyc 

gebouwd. Mijn vroegere Meester Jef Mewis nam vanaf het begin mee 
het touw in handen en samen met zijn bestuur zorgde hij voor een goed 
beheer. Als oud-chiroleider was ik blij dat de jeugd in 1976 nog drie 
extra jeugdlokalen kreeg: Herkel. Herkel was tot aan de nieuwbouw van 
de Beemdgalm, de verblijfplaats van de KSA.

Ik was 24 jaar en mocht samen met Mieke voor 22 jaar uitbater zijn van 
het cafetaria.
Elckerlyc was een echte ontmoetingsplaats voor jong en oud, voor 
sporters en cultuurfanaten, voor fuifbeesten en eenvoudige koffie- 
en Cristaldrinkers, voor gewone en buitengewone mensen, voor 
iedereen. Ik mocht er deel van uitmaken. Wij ontmoetten lolbroeken, 
stille genieters, optimisten, pessimisten, bescheiden denkers en grote 
wereldverbeteraars, Herkenaren in hart en nieren. Elckerlyc leeft en is 
voor velen een tweede thuis.

Ik was 29 jaar toen de sporthal werd gebouwd 
in 1983, een nieuwe mijlpaal. De sportzaal werd 
bibliotheek.

Nu ben ik 69 jaar en sinds 2012 fiere voorzitter 
van vzw Eckerlyc. Het bestuur en de zeer 
gewaardeerde medewerkers doen hun uiterste 
best om iedereen in de beste omstandigheden 
gebruik te laten maken van de lokalen.

Tijdens het weekend van 7-8-9 oktober 
vieren wij feest, een feest voor iedereen, uit 
dankbaarheid voor de pioniers, voor de vele 
vrijwilligers en vooral voor jou, omdat ook jij 
daar bij hoort.

Flory Poncelet 
Voorzitter vzw Elckerlyc
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Elckerlyc... een plaats waar wekelijks meer dan 
1500 mensen er vrijwillig voor kiezen om anderen te 
ontmoeten.
 
Elckerlyc is een mensvriendelijk centrum dat open staat voor 
iedereen: kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen, 
gezonde en zieke mensen, mensen met kwetsbaarheden, mensen 
van verschillende culturen... mensen zoals jij en ik. Het is een 
plaats van nabijheid en betrokkenheid, van respect voor elkaar en 
zich verbonden weten...

50 jaar lang biedt Elckerlyc aan mensen van Sint-Lambrechts-
Herk en omgeving vele kansen om elkaar te ontmoeten. 
Ontmoetingen zijn voor het fysiek psycho-sociaal welzijn van 
cruciaal belang: ze hebben immers een beschermend effect op 
gezondheidsproblemen.
 

Elckerlyc is niet alleen een verhaal voor, maar vooral ook van 
Herkenaren. Een halve eeuw geleden presteerden dorpsgenoten 
5.472 werkuren om “hun” centrum te bouwen. Sindsdien blijven 
vele Herkenaren vrijwillig en met veel verantwoordelijksheidszin 
zich engageren om dit centrum een hart en ziel te geven en mee 
te bouwen aan een hechte (dorps)gemeenschap waar iedereen 
zich thuis voelt.

Elckerlyc, haar missie
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JUBILEUMPROGRAMMA

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 OM 20.00
jubileum-event

Feestelijke Academische zitting

Onthulling beeld ‘Wijzer’ 
gemaakt t.g.v. 50 jaar Elckerlyc door Philippe Paesmans 

(KSA Moos Herk – Burgemeester S. Vandeput – Schepen D. Meynen)

Opening tentoonstellingen
“50 jaar Elckerlyc”, “Herkse kunstenaars” en “Schildersatelier”

Muzikale opluistering door Stardust
Gratis toegang

Receptie aangeboden door vzw Elckerlyc

ZATERDAG 8 OKTOBER 2022 
14u00-17u00

sport- en onspanningsnamiddag voor de jeugd 
(in samenwerking met KSA en Chiro)

14u00-17u00
gezellig samenzijn voor senioren (65+)

ism Okra en Samana 
inschrijven kan via 011 31 25 85

14u00-18u00
tentoonstellingen zijn permanent toegankelijk

20u00
showavond 

(in samenwerking met Volle Bak Herk)

Toegang op al deze activiteiten van zaterdag is gratis.

ZONDAG 9 OKTOBER 2022  
8u00 - 10u30

ontbijt (€13/pp of €16/pp (met bubbels), kinderen -8j €8/pp)
inschrijving via inschrijvingsstrook of 

via website www.ccelckerlyc.be

11u00
opvoering “De pelgrimage van iedereen” 

(Sint-Lambertus Kerk S.L.Herk)
Cappella Nova

8u00 – 18u00
tentoonstellingen zijn permanent toegankelijk

Programma Programma
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Het begon bij de Herkse jeugdraad Een vijftal jaar geleden werd door de jeugdraad het initiatief genomen tot de oprichting van een parochiaal centrum.... Er rezen toen prak-tische onoverkomelijke moeilijkheden, financiële en andere, zodat de kekrfabriek zich over de jongeren ontfermde en het initiatief overnam. De kerkfabriek stelde een bouwcomité samen o.l.v. Willy Jacobs.(Uittreksel artikel Het Belang van Limburg: datum: 12 april 1972)

6 mijloen Bfr.
Sint-Lambrechts-Herk met zijn 3.300 inwoners bouwt op eigen initiatief 

en met eigen middelen een beslist groots opgevat “Parochiaal Jeugd-

centrum”. De kosten worden geraamd op ruim 6 miljoen Bfr.  De eerste 

schijf van 2 miljoen Bfr. hebben de inwoners zelf voor hun rekening 

genomen door rechtstreekse medewerking aan de bouw.

(Uittreksel artikel Het Belang van Limburg: datum: 12 april 1972)

Zo stond geschrevenZo stond geschreven

Omhalingen in de kerk t.v.v. ElckerlycDe vier overige miljoenen zullen ook van de inwoners moeten komen, niet alleen van persoonlijke giften, maar vooral en hoofdzakelijk van de omhalingen in de kerk; al de omhalingen in de zaterdag- en zondagmis-sen worden aan het bouwcomité afgedragen.(Uittreksel artikel Het Belang van Limburg: datum: 12 april 1972)

De plaats van brevieren werd een plaats van “ontmoeting” : 

De hof van Mr. Pastoor
De plaats waar het centrum zou gebouwd worden was en bleef de Hof 

van Mijnheer Pastoor.
(Uittreksel artikel Het Belang van Limburg: datum: 12 april 1972)
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Zo stond geschreven Zo stond geschreven

Samenwerking
Elckerlyc is het resultaat van durf, wilkskracht, doorzettingsvermo-

gen, maar ook van eendrachtig samenwerken

(Uittreksel artikel Het Belang van Limburg: datum: 12 april 1972)

Zelfs de oppositie stak de handen uit de mouwenWilly Jacobs: Het is ongelooflijk op welke hulp men kon rekenen. Zelfs 
leden van de gemeenteraad en oppositie stonden naast elkaar te wer-
ken om “hun parochiecentrum” tijdig klaar te krijgen (voorzitter bouw-
comité Willy Jacobs)  (Uittreksel Kerk en Leven, 7 mei 2003 over het ontstaan van Elckerlyc)

Elke week: 20 tot 30 werkers
Sinds september 1970 komen iedere zaterdag twintig tot dertig inwo-ners naar de hof van de pastorie om er te werken. Werkleider Sooi Briers zorgt er voor dat hij iedere zaterdag een voldoende aantal men-sen ter beschikking heeft.
(Uittreksel artikel Het Belang van Limburg: datum: 12 april 1972).

Het verslag van Sooi Briers (1984)

Er werden 75 zaterdagen en vrije dagen gewerkt door ongeveer 120 

personen aan een gemiddelde van 6 uren per dag. Ze presteerden 5.472 

uren gratis aan het parochiecentrum onder het motto: door en voor de 

parochianen. Ghislaine Vrancken nam de aanwezigheden op en zorgde 

met anderen voor gebak en koffie

 (verslag van 4 december 1984)

Burgemeester Jooken sprak van een parel...Het nieuwe centrum is een nieuwe parel aan de schone kroon van de gemeente
(Toespraak Burgemeester Désiré Jooken bij de opening van Elckerlyc) (Het Belang van Limburg, 16 oktober 1972)
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Zo stond geschreven Zo stond geschreven

Ook al in 1971 was milieu een thema : Elckerlyc en leefmilieu

Alle nieuwsmedia besteden veel tijd aan de problemen van het leefmili-

eu. Meestal echter beperkt men zich daarbij tot de luchtverontreiniging 

en de waterbezoedeling. Persoonlijk geloof ik nochtans dat “leefmilieu” 

heel wat meer omvat dan zuivere lucht en helder water. Ik zou onder 

dit begrip ook vriendschap, samenhorigheid, samenwerking en goede 

nabuurschap willen onderbrengen of, anders gezegd, al wat het leven 

in een bepaalde gemeenschap kan verbeteren (Willy Jacobs).

(Inhuldigingsboekje opening Elckerlyc, 16 oktober 1972)

Onvoltooide droom?
Het gebouw zelf beslaat een oppervlakte van 800 m² en daarrond zal 

dan nog een plein voor sportbeoefening worden aangelegd met volley-

bal, basketbal, enz. Ook een zwembad is in de plannen begrepen.

(Uittreksel artikel Het Belang van Limburg: datum: 12 april 1972)

Sinds 1 juli 2011 kent ons land een rookverbod in alle horecazaken. 

Maar in Elckerlyc werd bijna 30 jaar eerder al gepleit voor rookverbod 

in vergaderzalen...A.V. vraagt in zijn persoonlijke naam, rookverbod (bij politiebevel) in de 

vergaderlokalen aan te vragen aan de Burgemeester 
(Verslag Vergadering 22 maart 1983)
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De sporthal: een zet tegen Beukenhof?

Er wordt gewezen dat de bouw van het sportcomplex niet mag aanzien 

worden als een “zet” tegen vzw Beukenhof. J. Mewis betreurt dat vele 

mensen in alles de dualiteit Elckerlyc-Beukenhof blijven zien en wijst 

op het feit dat er aanvankelijk met de vzw Beukenhof contacten zijn 

geweest : Elckerlyc heeft niets tegen het Beukenhof 

(verslag vergadering 21 april 1983).

10 jaar na de bouw van Elckerlyc had Pastoor Gysenbergs 

niets van zijn strijdlust verloren...
Mijnheer pastoor komt verscheidene keren tussen tijdens 

de vergadering om bepaalde sprekers gevat van antwoord 

te dienen en meningen te weerleggen  
(verslag vergadering 21 april 1983)

Pastoor J. Gysenbergs

“Indien de Heer het huis niet bouwt, bouwen vergeefs de 

knechten, indien de Heer de stad niet houdt, moet nie-

mand voor haar vechten!”

(brochure 10 jaar Elckerlyc, 1972)

Over de parochiezaal, de sporthal en de jeugdlokalen “Her-kel”
Alles is begonnen met een klein parochiezaaltje dat voor de Herkse verenigingen veel te klein bleek te zijn. Daarom werd met de hulp van vele Herkenaren het CC Elckerlyc opgericht. Maar een paar jaar later reeds, bleek dat Elckerlyc niet kon voldoen aan de vele noden van de steeds meer bloeiende jeugdbewegingen. Dit leidde tot de bouw van 3 jeugdlokalen (Herkel genoemd). De noden bleven echter bestaan en zijn thans de aanleiding geweest voor de bouw (door de kerk-fabriek) van nieuwe jeugdlokalen voor polyvalent gebruik (de cathechese-lokalen). De laatste jaren echter drong zich ook een degelijk uitgebouwde sportaccommodatie op. Het turnzaaltje, waarin de oude parochiezaal werd omgebouwd, was te klein om hierin b.v. in competitieverband nog verder volleybal te spelen. Dit leidde dan ook tot het idee om een sporthal op te richten. De te kleine turnzaal zou door de stad worden omgebouwd tot bibliotheek (verslag vergadering 21 april 1983).

Zo stond geschreven Zo stond geschreven15 16



Meer foto’s, krantenartikels en affiches zijn te zien op de 
tentoonstelling ‘50 jaar Elckerlyc’ tijdens het jubileumweekend 
van 7, 8 en 9 oktober 2022.
Wie nog interessant archiefmateriaal heeft, kan dit nog steeds 
binnenbrengen op het secretariaat van Elckerlyc. 
Originele documenten worden terugbezorgd.
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Bert en Kristel Van Hirtum - Maes    
Elckerlyc is zo'n plek waar ik me nooit hoef af te vragen of het wel past dat 
ik er ben. Of je nu met een bepaald doel komt of niet: het past.  
Elckerlyc is voor ons, dus ook voor mij.    
    
Paul Hermans    
Elckerlyc: er is altijd wel iemand die je kent.    
    
Jeroen Liefsoens    
Ontmoeten    Ont-moeten    Niet moeten      
Elkaar ontmoeten - met mijn grootste wil omdat het goed voelt  
Een vrijwillige verbinding aangaan - geheel spontaan     
  
Gert Bammens    
Met Volle Bak Herk organiseerden we twintig jaar geleden de "Oost-West"-
shows, waarbij we het dorp ludiek in twee kampen verdeelden en met 
spannende opdrachten lieten strijden om de "Gouden Bak". Het werden 
memorabele avonden in de Elckerlyc en na het spel heerste er een groot 
gevoel van verbondenheid. Zoiets kan alleen in Sint-Lambrechts-Herk.  
     
Bernard Voordeckers    
Elckerlyc, het Herkse parochiecentrum van en voor iedereen, mag/moet er zijn 
en staat garant voor optimale sportbeleving, opsteken van ‘n snuifje cultuur 
en het totaalbeleven van verenigingsleven. Voor oude mensen als ikzelf bijt 
de kans van mensen te ontmoeten en ermee te babbelen de spits af (gezellig 
cafetaria). 
      
Valere Jooken    
Elckerlyc al een halve eeuw het kloppend hart van de herkse sociale – culturele 
en sportieve gemeenschap. Met dank aan de belangeloze inzet van bestuurders 
en talloze vrijwilligers van ons dorp. Proficiat!!     
  
Koen Ombelets    
Fijn dat je de Elckerlyc eerst leert kennen als de sporthal voor de turnlessen 
van school om dan jaren later ook de fuifzaal en het café te ontdekken. Een 
locatie voor jong en oud dus! 
      
Raymond Simons    
Voor mij is de Elckerlyc de lijm van onze Herkse gemeenschap.  
Over al het plezier en soms ook wel verdriet dat ik er mocht beleven, kan ik 
wel een boek schrijven.    
   
 

Stef en Patsy Peeters    
Elckerlyc = ontmoeten- jong en oud- cultuur-dans-muziek- sporten-feesten- 
diepgaande gesprekken. Van babyborrel tot koffietafel!  
Kloppend hart van ons Dorp!    
    
Luc en Nicky Cosemans-Timmermans    
Elckerlyc, een stevig anker tijdens onze jeugdjaren en een veilige haven bij het 
ouder worden!    
    
Roger Dekens    
Dankzij het parochiaal centrum vonden en vinden de Herkenaren een 
verbondenheid die zorgt voor een aangenamer samenleven. Zelfs niet-
Herkenaren voelen zich er thuis.    
    
Lisette Berden    
Als niet-Herkenaar ben ik dankzij de Elckerlycwerking een echte Herkenaar 
geworden.    
    
Lyssa Polling    
De Elckerlyc is voor mij het hart van Sint-Lambrechts-Herk:  Het hart 
dat iedereen graag ziet en openstaat voor een heel divers publiek. Het hart 
dat vrienden, kennissen en vreemden samenbrengt om samen te vieren, te 
rouwen, te vergaderen, te sporten en te organiseren    
    
Jos Putzeis    
ELCKERLYC ,  de vergaderplaats van de Herkse verenigingen, 
waar het gezellig bij mekaar komen is.    
    
Bernard Janssens    
Elckerlyc, jarenlang mijn achtertuin. De plaats waar mijn sociaal en sportief 
leven begon. Van chiro ( +leider ) , ex-team, knick-tak, jeugdraad, Elvoc, R-Elvoc 
tot Hervoc. De plaats waar ik met vrienden heb gespeeld, georganiseerd, 
gelachen, gewerkt, gefuifd, gefeest en pinten heb leren drinken   
  
Frank Clerix    
Fijn om een extra thuis te hebben waar je het hart van het dorp voelt kloppen 
en waar je in het onverwacht een van je kinderen aan de toog kan ontmoeten. 
Gelukkige verjaardag, huis van vertrouwen!    
    
Jef Mewis    
Dat we gelukkig mogen zijn dat we dat in Herk hebben    
   
Mieke Cleeren    
Ontzettend veel mooie herinneringen, zowel in mijn jeugd, mijn werk in de 21



Kameleon en mijn hobby’s en gezin. Altijd een beetje thuiskomen.   
    
Alida Vanholst    
Elckerlyc bood vanaf de prille jaren niet te schatten mogelijkheden om 
verbinding met vele Herkenaren mogelijk te maken, met een ruim aanbod 
aan activiteiten die lichaam en geest ten goede kwamen. Het is en blijft een 
GEMEENSCHAPSHUIS.    
    
Kris Froidmont    
ELCKERLYC always for the youth.      
Now we have to PARTY.     
Up to the next 50 Years.    
    
Theo Cosemans    
Met de bouw van Elckerlyc kwam men tegemoet aan een ontmoetingsplaats 
voor zowel de volwassen- als jeugdorganisaties. Ik ben blij bij de opbouw aan 
dit project te hebben kunnen meewerken.      
  
Valère Bollen    
Voor ieder wat lekkers.    
Doeners    
Denkers    
En drinkers 

Ghislaine Vranken    
Elckerlyc was van begin af een tweede thuis voor het missiecomité. We hebben 
er dagen en soms nachten doorgebracht in vriendschap en solidariteit met de 
minstbedeelden in deze wereld. De band was zo intens dat sommigen nu nog 
in hun dromen bezig zijn met het organiseren van Missierama. 
      
René Kumpen    
De straalstroom had voor Armand Pien geen geheimen, ook niet in zaal 
Elckerlyc. Hij leerde ons de ijskoude lucht kennen die in de winter boven onze 
noordpool bengelt. Het Davidsfonds van weleer denkt graag terug aan de 
aangename en humoristische spreker van toen.    
    
Fien, Lize, Julie (hoofdleiding KSA)    
“Alles wat ik zoek, in Herk op de hoek. Het leukste plekje van Herk, vlak bij de 
kerk. Sport, cultuur en café, de Elckerlyc stelt iedereen tevree.”   
     
Bart Michotte    
Elckerlyc,  één van de plaatsen bij uitstek  in Sint-Lambrechts-Herk die 
verbinding ademt en waar gemeenschap kansen krijgt.    
   

Sandra Swers    
Als de muren van de Elckerlyc konden spreken, kunnen ze mijn hele 
levensverhaal weergeven. Van mijn communiefeest tot de doop van mijn 
kinderen, van de vksj, het gedacht, klim op fuiven tot kaarten op zondag. Voor 
mij een echte ontmoetingsplek.      
 
Jozef Nelissen    
Het opbouwen van Elckerlyc viel samen met het begin van mijn “openbaar 
leven” na mijn studies. Hier leerde ik de hechte gemeenschap van Herk kennen, 
de (jeugd)bewegingen, de jonge mensen uit mijn eigen dorp die ik 8 jaar gemist 
had. Ik heb door Elckerlyc veel mensen ontmoet, met wie ik een vriendschap 
voor het leven kon sluiten, en ook mijn echtgenote met wie ik nu bijna 50 jaar 
gelukkig ben."    
    
Guy Martens    
De Elckerlyc was voor ons the place to be voor de Kameleon rockt fuif. Heerlijk 
uit de bol gaan.    
Gezellig een pintje nuttigen na de vergadering.     
   
Sabine Daenens    
Elckerlyc biedt het activiteitencentrum De Schakelaar van OC Sint-Ferdinand  
een gezellige dorpse mentaliteit dichtbij de stad waar onze cliënten en 
medewerkers zich thuis voelen. We voelen ons deel van de gemeenschap van 
Sint-Lambrechts-Herk en willen zelf ook graag onze deuren openzetten voor 
zijn inwoners. 
       
Samana    
Onze grote Samanagroep maakt al die jaren gebruik van de infrastructuur.   We 
voelen ons thuis en voelen ons welkom, door de uitstekende service tijdens en 
na onze bijeenkomsten. Speciale dank voor de gastvrijheid en behulpzaamheid 
van alle mensen die met ons samenwerken,  zoals administratief personeel en 
de uitbaters van het cafetaria. 
      
Dirk Clerix    
"Later aan de toog was de nabespreking soms vruchtbaarder dan de 
vergadering"    
"Van kinderheil tot koffietafel en alles daar tussenin, functioneler kan je 
moeilijk vinden"    
"Wanneer je de mis broste was de Elckerlyc nooit veraf"  
"Van Herk, voor Herk, door Herk, de Elckerlyc een kloppend hart voor het hele 
dorp"  
  
    24



Luc en Lieve Claes-Declerq    
Als het kort mag zijn, dan denken we aan: ‘Plaats voor ontmoeting van het 
verleden, het nu en de toekomst’   
Als het wat langer mag zijn, dan denken we aan: 'Pas als je er begint over na 
te denken, merk je hoe vaak de Elckerlyc in die voorbije 50 jaar de plaats was 
van ontmoeting: fuiven, instuif, musical, optredens, sport, café, (trouw)feesten, 
koffietafels. We houden er heel mooie herinneringen aan over en het loont de 
moeite om er voor te zorgen dat dit in de toekomst zo mag blijven duren'  
     
Antoine Spaas    
Dankzij de pastoor-bouwheer die een mooie kapel voorzien heeft zijn de 
bezoekers van de Elckerlyc niet alleen sociaal – cultureel – sportief met elkaar 
verbonden. Ook de spirituele band met God en het geestelijk welzijn van de 
hedendaagse, actieve mens wordt aangemoedigd.  De kapel of stille ruimte is 
een plaats waar men zich bewust kan worden van wat belangrijk is:  mensen 
kunnen tot rust komen en even bezinnen, samen of alleen, nadenken over 
allerlei levensvragen of hun zorgen aan Jezus en Maria toevertrouwen.  
      
Rooske Vanholst    
Elckerlyc... Wat in 1972 klein begon, is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats 
voor velen. Proficiat aan de oprichters en de doorzetters.    
   
Paul Moers    
Elckerlyc als “ontmoetingscentrum” heeft deze naam zeker niet gestolen. 
Elke Herkenaar, van jong tot oud, is er zeker al geweest. Het is er ook zeer 
aangenaam vertoeven om in het café samen met de vele kennissen iets te 
drinken en in een van de talrijke vergaderruimtes te overleggen met collega’s. 
Dankzij de sporthal kunnen wij onze jongste tennissers in Herk houden tijdens 
de winter en moeten ze niet uitwijken naar andere locaties.      
   
Eric Govaers    
Na al die jaren is Elckerlyc nog steeds herkenbaar.     
  
Michiel Claes (hoofdleider Chiro Herk)    
De Elckerlyc is een plaats waar we, als Chiro, een groter publiek kunnen 
bereiken. De Elckerlyc laat ons ook toe grotere evenementen te organiseren. 
      
Raoul Hayen    
Elckerlyc werkt gelijk een magneet: je voelt je er erdoor aangetrokken.  
     
Macel Feytons:    
Mijn vrouw stelt zich vaak de vraag: wat doe je in Elckerlyc? Wel vergaderen 
zeker... en zoveel meer.    

Jurgen Nelissen:    
Elckerlyc - Elker-lijk - elk gelijk    
    
Paul Meyers (gewezen burgemeester, t.g.v. het 10 jarig bestaan van Elckerlyc) 
Ik heb bewondering voor de fantastische inspanning van de gemeensschap 
in St-Lambrechts-Herk, de geweldige inzet van het dynamisch Centrum van 
Elckerlyc.    
    
Mia en Guido (+) Vandenborn, t.g.v. het 10 jarig bestaan van Elckerlyc.  
Met verbeelding hebben jullie Elckerlyc geleid tot deze dag: een bloem in 
feestelijke geur.     
    
Piet Moors (+), gewezen pastoor, t.g.v. 25 jaar Elckerlyc    
De kerk is de ziel van de parochie, het parochiecentrum het hart.   
     
Désiré Jooken (gewezen burgemeester Sint-Lambrechts-Herk, bij de opening van Elckerlyc) 
Het centrum is een parel aan de schone kroon van de gemeente.   
  
Frans Nulens    
Elckerlyc hoeft niet perfect te zijn om geweldig te zijn.    
    
Jaak Poncelet    
Elckerlyc, dé plaats waar ik mij Herkenaar voel: dé ontmoetingsplaats voor 
Herkse jongeren, volwassenen en ouderen. Die mix maakt Elckerlyc zo uniek. 
       
Carina Neutelaars    
Zorgt voor de cohesie van onze parochie – ons dorp.    
Alle leeftijden vinden er hun ‘thuis’.    
    
Hugo Vanholst    
- Elckerlyc ; Gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud   
- Goede accomodatie voor vergadering en ontspanning    
    
Schepen Dymphna Meynen    
Het OC Elckerlyc is een bijzonder ontmoetingscentrum omdat het meer dan 
elders gedragen wordt door de vrijwilligers van de omgeving. Zij bewijzen dat 
je door een goede organisatie en met veel inzet vanuit de buurt succesvol zelf 
een ontmoetingscentrum kan runnen. De resultaten mogen ook gezien worden: 
Elckerlyc is één van de grootste en meest bezochte ontmoetingscentra van 
onze stad. Proficiat daarvoor maar natuurlijk vooral proficiat met jullie mooie 
jubileum. Op naar de volgende 50 jaar!    
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Is het een droom of gaat het om plichtsbesef?
Elckerlyc bestaat 50 jaar. In 1972 sprak men van een modern gebouw, 
een parel, die beantwoordde aan de vele behoeften van de (toenmalige) 
bevolking.
En net als echte parels, werd ook deze parel mooier door het veelvuldig 
gebruik ervan. Bovendien werden de gebouwen gedurende die halve 
eeuw zorgvuldig onderhouden. Mede dankzij het goed beheer en een 
goede samenwerking met de kerkfabriek werden tijdig de nodige 
renovaties en aanpassingen  uitgevoerd zodat het gebouw bleef 
beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruikers en aan de vele 
eisen op vlak van onder meer  milieu, brandveiligheid en energieverbruik.

Maar de levensduur van een gebouw is beperkt en de kosten voor 
de noodzakelijke innovaties en vernieuwingen lopen elk jaar op. De 
verwachtingen t.a.v. vergader- en feestmogelijkheden zijn bovendien 
grondig gewijzigd.  De vele quotes in deze brochure tonen aan hoe 
belangrijk Elckerlyc voor de Herkenaren is. Iedereen beseft hoe 
waardevol sociale contacten zijn voor ons fysiek en psychosociaal 
welzijn, zeker de 1.500 mensen die wekelijks van Elckerlyc gebruik 
maken. Juist daarom is het belangrijk dat deze parel een parel blijft 

Nieuw ontmoetingscentrum? voor de Herkse gemeenschap en de directe omgeving.

En zo ontstond de droom voor de bouw van een nieuwe Elckerlyc. Of 
was het een plichtsbesef: het besef dat wij vandaag de eerste stappen 
moeten zetten opdat ook de mensen van morgen zich in Elckerlyc echt 
thuis kunnen voelen en elkaar kunnen ontmoeten in de meest ideale 
omstandigheden?

Een honderdtal mensen zijn op één of andere manier betrokken bij het 
proces. Participatie is immers belangrijk, wil Elckerlyc een huis zijn 
en blijven van en voor iedereen. Er werden diverse overlegmomenten 
en SWOT- en financiële analyses uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een 
visietekst die de basis vormt voor een masterplan. De nieuwe Elckerlyc 
moet alvast “groener” worden, mooi geïntegreerd in de omgeving 
(waarbij best ook plaats voorzien wordt voor een dorpsplein),  veilig 
en kindvriendelijk, (multi)functioneel, een inclusief karakter hebben 
(waarbij er ook plaats is voor bv. mensen met beperktheden) en 
bovenal het gevoel van “gemeenschap” versterken, een gevoel van 
verbondenheid, van eenheid in verscheidenheid (van gebruikers en 
activiteiten). De visietekst is nog niet af: voortschrijdend inzicht doet de 
visietekst voortdurend veranderen. Maar toch ... wordt stilaan duidelijk 
hoe de nieuwe parel er straks moet uitzien. Een architectengroep werkt 
aan de eerste schetsen.

Het is perfect mogelijk de evoluties te volgen. 
Surf naar www.elckerlyc.be. Je kunt er de meest recente versie van het 
masterplan terugvinden en de verdere planning volgen.

Wij willen alvast nu reeds de vele mensen danken die aan dit proces 
meewerken. Voldoende openheid en intensieve samenwerking tussen 
het bestuursorgaan, de kerkfabriek, de stad Hasselt en de vele 
Herkenaren moeten ervoor zorgen dat de droom geen droom blijft en 
dat de Herkenaren van morgen letterlijk en figuurlijk een (ontmoetings)
plaats krijgen die ze verdienen.

Bestuursorgaan vzw Elckerlyc 
Kerkfabriek Sint-Lambrechts-Herk27 28



De Pelgrimage
Zondag 9 oktober om 11u00

Concert in de kerk van Sint-Lambrechts-Herk: ‘De 
pelgrimage’ door het vocaal en instrumentaal ensemble 

CAPELLA NOVA onder leiding van Marleen Reynders.
Dit uitzonderlijk concert wordt gratis aangeboden en 
staat in het teken van de Pelgrimage van Elckerlyc met 
muziek van de 12° tot de 16° eeuw (Hildegard von Bingen, 
Juan del Encina, Cristobal de Morales, Juan Ponce, 
uittreksels uit het Libre Vermell en de Codex Calixtinus) 
en met aangepaste teksten voorgedragen door Kris 

Greeven en Jos Reymen. 

www.capellanova.be
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Scan de QR-code en 
schrijf rechtstreeks is!




