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Twee honderdjarigen in Herk
Een amfitheater in Herk
Herk(en) de natuur: dieren in de vallei

v.u.R ené K ump en , B illing en s t r a a t 8 1 , 3 5 0 0 Ha s s e l t
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INLEIDING
Dit krantje kan je ook lezen via www.hasselt.be/wijkkrant van zodra het op de site staat.
In dit krantje (met een inleiding en een
uitleiding) besteden we aandacht aan de
bijzondere gebeurtenis dat (hopelijk) twee
100-jarigen in Herk hun eeuwfeest kunnen
vieren in november en december van dit
jaar.
Voor het verleden blikken we terug naar
onze voormalige burgemeesters en de
viering van een Herkse missionaris met een
diamanten priesterjubileum.
De jeugd komt aan bod met haar
kunstproject rond de school en hun
zomerkampen.

Maar ook voor de ouders van de
allerkleinsten is er een rubriek met het
kabouterbosje.
Voor de sport zetten we de judoclub in de
belangstelling.
Verenigingen en initiatieven die ons
contacteerden worden voorgesteld.
Misschien kunnen ook andere verenigingen
zich laten gelden?
Vanzelfsprekend is de natuur in ons
dorp alomtegenwoordig met foto’s
en sfeerbeelden, helaas ook van de
watersnood op 15 juli.
Veel leesplezier.

Jos – Alida – René – Jessica – Stefan en Ann zijn de redactieploeg van het krantje van HERK

Nieuws van
de dorpsraad
AMFITHEATER: De werkgroep rond Beemdgalm en
Amfitheater heeft niet stilgezeten. Het amfitheater komt
er niet, het is er al! De Beemdgalm wordt steeds meer
een plaats waar kinderen en jongeren echt thuis zijn! Het
kunstwerk van de leerlingen van het zesde leerjaar van
De Kameleon o.l.v. Tom Herck is een echte blikvanger geworden. Ook het amfitheater lokt vele positieve reacties
uit. Het open theater biedt plaats aan 150 toeschouwers
met de Herkvallei als prachtig decor. Ondertussen werd
ook een poel gegraven (natuurinclusief project) en ontstond er een echte speelheuvel voor de jeugd. Proficiat
aan de Vrienden van de Beemdgalm en de bezielers Heidi
Huybrechts en Yvette Egberghs!
Het amfitheater werd op vrijdag 13 augustus feestelijk geopend
door de leiding van KSA en Chiro, in aanwezigheid van twee
senatoren uit Rome. SALVE !

RUILBOEKHOEK VAN ELCKERLYC
GEEFT JE BOEKEN EEN TWEEDE LEVEN
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Herk(en) de natuur: dieren in
de Herk- en Mombeekvalleien
Judo
Fier op mijn job: geitenmelkboerderij
Duchamps - Reenaers
Diamanten jubilaris Richard Govaers
Billingenbuurt zet kinderen
tussen de bloemetjes
Beelden doen herleven een kabouterbosje
Voormalige burgemeesters van Herk
Herks dialect - de Herkvallei als
natuurlijk overstromingsgebied
Stadspagina
De uitleiding - de grote troef
van Sint-Lambrechts-Herk

Vele jaren had Sint-Lambrechts-Herk een eigen
bibliotheek en nu missen we dit. Daarom heeft Elckerlyc
besloten om een ruilboekhoek in te richten in de hal van
de voormalige bibliotheek. Je kan hier je boeken met
anderen delen in een openbare boekenkast. Je kan een
boek geven of lenen. Boeken worden zo ruilboeken of doorgeefboeken en starten een tweede
leven. De boekenhoek is permanent open en aangepast aan personen met een beperking.
De gezellige inrichting nodigt bovendien uit tot gesprek en persoonlijke ontmoeting.
Alle info: ccelckerlyc@skynet.be

VERKEERSLICHTEN KRUISPUNT STEENWEG: reacties gevraagd over de verkeerslichten.
Er zijn 3 werkingen voorzien voor de verkeerslichten : ochtendspits (6u30-9u30),
avondspits (15u30-18u30) en daluren (overige uren). Tijdens ochtend en avondspits is
de voorziene groentijd voor de zijstraten minimum 5 en maximum 18 seconden. In de
daluren is dit minimum 15 en maximum 16 seconden. De maximum tijd wordt aangestuurd
door detectielussen in het wegdek die verkeer kunnen detecteren en tijd kan verlengen.
Er wordt onderzocht of de verkeersstroom overeenstemt met de verwachtingen en
of er klachten zijn over de regeling. Op basis van deze meldingen wordt onderzocht of
aanpassingen vereist zijn. Meld je klachten aan de dorpsraad via sterkherk@proximus.be
Deze zal de klachten dan melden aan de betrokken diensten.
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TITEL THEMA

Jeanne Broux
wordt honderd
op 07.11.2021

Marie Louisa
Janssens wordt
honderd op
18.12.2021

Jeanneke Broux werd op 07.11.1921 geboren
te Godsheide als zesde van tien kinderen.
Rond 1934 verhuisde de familie naar
Sint-Lambrechts-Herk. Ze woonden in de
laatste straat van Herk, de Brouxstraat.
(!) Na de fusie veranderde de naam in de
Villersstraat.
Als 15- of 16-jarige ging ze werken in
een seminarie in Saint Roche om bij
het uitbreken van de oorlog naar huis
terug te keren. Bij De Sergeant, een
café op de grens van Hasselt, werd er ’s
zondags gedanst. Daar leerde zij Albert
Vandersmissen (18.04.20 – 25.08.1986) uit
de Trekschurenstraat in Hasselt kennen.
Ze trouwden in december 1942 en huurden
een huisje kort bij de watertoren op de
Steenweg in Hasselt. In 1950 bouwden
ze hun huis in de Panhovenstraat. Ze
kregen zeven kinderen, twee jongens en
vijf meisjes. (Jos – Ludo – Gerda – Magda
– Hilde – Frieda en Viviane). Jeanne was
heel actief in de Vrouwengilde en was er
jarenlang bestuurslid onder het voorzitterschap van Florence Vanholst.
In 1971 verwierf ze een plaatsje in de
gemeenteraad. Jeanne hielp bij het
Kinderheil. Ze zong mee in het koor tot
haar 80e verjaardag. Ze kuiste jaarlijks
met enkele vrouwen de kerk en de
kinderen mochten allemaal meehelpen.
Zij bakte stapels pannenkoeken bij de
missiefeesten. Ze ging jaren mee als
moeke kok bij de Roodkapjes. Samen met
haar man hielp zij met de bouw van de
Elckerlyc. Tot haar 90e onderhield ze haar

Louiza Janssens (Lewiske Jans) werd
op 18.12.1921 geboren in de voormalige
boswachters-woning van Wideux aan de
Grote Roost in Herk.

tuin, bakte haar brood, reed met de auto en
deed al het huishoudelijk werk in de Panhovenstraat. Ze besliste om niet meer alleen
te wonen en wilde naar WZC Gaerveld.
Daar was echter geen plaats voor zo een
actieve vrouw. Ze woonde dan 3 jaar in een
serviceflat en verhuisde nadien naar het
bejaardenhuis.
Vanaf 2017 ging het achteruit na een
beroerte en een heupfractuur. Fysiek is ze
nog vrij goed maar mentaal leeft ze meer
in het verleden. Volgens oudere inwoners
wordt Jeanne op 7 november hopelijk de
allereerste 100-jarige in ons dorp.

Vanuit Herk:
een welgemeend proficiat Jeanne.
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Janssens Louisa.

Louiza werd op 18 december 1921
geboren als vijfde van de tien kinderen in
het gezin van Jan Janssens (1888 -1973)
en Elisabeth Claes (1887 - 1974). Ze had
1 zus (Marie) en 8 broers. Ze huwde in
1950 met Alfons Briers die op 43-jarige
leeftijd bij een tragisch ongeval het leven
liet. Het gezin telde toen 7 kinderen:
Elisa, Jean en Marieke, Marc, Hilde,
Jos en Greta. Op dat ogenblik was ze
zwanger van haar achtste kind Luc.
Vanaf 1962 kwam ze alleen te staan voor
de verdere opvoeding van haar kinderen.
Haar broers bouwden toen voor haar en
haar kinderen een nieuwe woning in de
Vorststraat, waar ze woonde tot 2021.
Louisa genoot van haar 14 kleinkinderen
en 8 achterkleinkinderen maar bleef
ook niet gespaard van tegenslag.
Ze was actief bij de Congregatie, de
Boerinnenbond en het plaatselijk
zangkoor. Sedert begin 2021 verblijft ze
in rusthuis Cecilia in Terkoest. Louisa
wordt op 18 december onze tweede
100-jarige.

Op de dag van haar huwelijk

We wensen Louisa en
haar hele familie van harte proficiat.
Louisa en Alfons Briers
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Een kunstproject
voor de
schoolomgeving:
Graffitimuur.

De
Chirojongens
gingen op
kamp in
MeeuwenGruitrode van
16 tot 25 juli.
De KSA meisjes gingen op kamp in Stal
van 12 tot 20 juli.

De vraag van ‘De Vrienden van de
Beemdgalm’ aan de juffen van het zesde
leerjaar om op de grijze muur van de loods
van de Beemdgalm een graffiti-kunstwerk
te maken werd enthousiast onthaald.
Dankzij het Dynamoproject ontving school
De Kameleon 2.000 euro subsidie voor de
realisarie ervan. Samen met kunstenaar
Tom Herck werd een project uitgewerkt.
Tom gaf de leerlingen van het zesde
leerjaar duiding bij de graffitikunst in het
algemeen en bij zijn eigen werken. Na een
paar korte workshops begeleidde hij hen bij
het maken van het kunstwerk. Dit gebeurde
aan de hand van een aantal schetsen die de
leerlingen zelf gemaakt hadden rond het
thema “natuur”.

de leerlingen met spuitbussen aan de
slag. Ook TV Limburg kwam een kijkje
nemen en liet in een reportage tijdens
het middagnieuws al een stukje van het
kunstwerk zien. Kunstenaar, leerlingen,
leerkrachten en De Vrienden van De
Beemdgalm waren laaiend enthousiast
over de samenwerking en fier op het
geleverde werk.
Naast natuurinclusief, wordt de site van De
Beemdgalm ook cultuur- en kunstinclusief.

Daarna begon het echte werk. In kleine
groepjes, volledig Coronaproof, mochten

Knap werk van een sterk team!
Het graffitikunstwerk dient als
decor voor het amfitheater.
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De Heerlijke
zomerkampen
van de Herkse
jeugd

De Chiro koos voor hun kamp als thema
een samoeraiverhaal dat zich afspeelt in
een klein dorp in Japan, niet ver van het
Jakazigebergte. In deze vallei heerste er
al 1000 jaar vrede. Hier wonen Jaco en zijn
vader die een getrainde samoeraikrijger is.
Jaco wil net als zijn vader worden maar deze
vindt hem daarvoor nog te jong. Op een dag
wordt het dorp opgeschrikt door de komst
van Aku, een wrede krijger met groene ogen.
Zijn hoorns steken fel af tegen de hemel.
De papa stormt op Aku af maar hij wordt
ontwapend en door Aku meegenomen.
Het wordt de taak van Jaco om Aku te
verslaan en zijn papa te redden. Met dit
thema werden de verschillende kampdagen
ingevuld om Jaco te helpen met zijn zware
opdracht: de samoeraitraining, het gevecht
met de reuzenslang, het gevecht tegen
Aku, de ontsnapping uit het klooster, de
Hunnen (bonte avond), de hennige trappen,
fakkeltocht, de graftombe en de strijd om de
duistere toren. Met de hulp van Chiro Herk
zal Jaco slagen in zijn opdracht!
Voor sfeerbeelden van hun geslaagde kamp
zie https://chiro-herk.be/kamp/2021/info

Who runs the world? GIRLS!!!
Het kamp van de KSA stond in het teken
van de piraterij voor hun jimmers, kimmers,
simmers, piepers, sloebers en rojo’s. Ze
ontdekten al snel het kampterrein en de
kampregels aan de hand van spelletjes. Dat
het kamp meer dan geslaagd was, blijkt uit
de grote verscheidenheid aan activiteiten
zoals slaapzakkenrace, pamperspel met
choco, cupcakes bakken, bij regenweer
zwemmen in B-mine, fakkeltochten, de
vuilmaakdag met ketchup, slagroom en
wortelpuree, lampjestocht of schemerspel,
zangstonde, apengevechten, barbecue,
verkleedfestijn, show in de Kim dancebar,
yogasessie voor de leidsters, getrommel
van de regen op ons (tent)dak, leuke
dauwtrip, zalig kampvuur, dansen, zingen en
gedichtjes voordragen én nagenieten aan
het kampvuur.
Voor prachtige sfeerbeelden van hun
kamp zie https://www.ksamoosherk.net/
kampblog
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De Erfgoedkring
Sint-Lambrechts-Herk
Contactadres: Sint-Lambertusstraat, 23 3500 Hasselt, josee.wolfs@telenet.be
De vraag naar het oprichten van een
Herkse erfgoedwerking ontstond in 1994,
nadat een groep wandelaars naar de
Wideuxkelder afzakten ter afsluiting van
de winterwandeling, georganiseerd door
de natuurvereniging Herk & Mombeek.
Dit gaf aanleiding tot naarstig opzoekingswerk naar de geschiedenis van Herk en
Wideux, hetgeen in 1998 resulteerde in
de mooie publicatie ‘Stenen en heren van
Wideux’.
Het boek trok de aandacht van meester
Dirk Clerix die er verplichte leerstof
van maakte voor het derde leerjaar.
Elke laatste woensdag van de maand
juni waren de leerlingen met veel
enthousiasme te gast in
De Bloon-Winning, het Kasteel van
Wideux en de Kapel van Wideux.
Na 25 jaar werd de winterwandeling door
Herk & Mombeek afgelast en zette men
er in 2019 een punt achter. Tijd voor een
nieuw project! De jaarlijkse ontvangst
van de leerlingen van het derde leerjaar
blijft echter traditie!
Het project ‘Sint-Lambrechts-Herk Warm
Aanbevolen’ in 2012 was het laatste duwtje
in de rug om over te gaan tot de oprichting
van een officiële erfgoedwerking met een
hechte groep van 13 erfgoedwerkers.
Een greep uit onze resultaten:
medewerking aan het erfgoedthema
2013 met het boek ‘Sint-Lambrechts-Herk
in 1842’, een erfgoedkoffer met
20 oude voorwerpen en handleiding voor
De Kameleon waaronder bikkels, knikkers,
tol, springtouw, griffel en lei, inktpot,
vloeipapier, klompen, telefoon met
draaischijf, wasbord, schrijfmachine,
en dergelijke.

Toneelgroep EENHOORN vzw heeft haar werking opnieuw opgestart!
5 producties, in plaats van 3 de afgelopen jaren.
Nieuwe abonnementsformule: 10 euro per voorstelling met keuzemogelijkheden
uit 3, 4, of 5 producties. Misschien een geschenkidee?
Volgende voorstellingen in oktober ETERNITY / TOT JIJ MIJ ZIET op 15-16-19-22-2324-28-29-30.10.2021. In december “ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST “van
3 tot 18 december 2021. Neem een kijkje achter het gordijn op:
www.toneelgroepeenhoorn.be

Enkele geheimen van de erfgoedkoffer

Proficiat aan de Vrienden van de Beemdgalm
en aan alle ondersteunende kunstenaars.
Met vele originele en creatieve vogelhuisjes werd het project van de
Vrienden van de Beemdgalm ondersteund door Tom Herck, Mieke Jeuris,
Jan Poncelet, Frans Nulens, Philippe Paesmans, Barbara Soenen, Wim
Swerts, Leon Engelen, Lisette Nelissen, Katrien Oosters, Raf Schevenels,
Lola Bortels, Germaine Santermans en Els Peeters.
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TITEL THEMA

HERK(EN) DE NATUUR: DIEREN IN DE HERK- EN MOMBEEKVALLEIEN

De Mombeekvallei
Het verleden: Alleen de oudste
Herkenaren herinneren zich nog de
bloemrijke hooilanden tijdens de
zomermaanden en de ijspiste tijdens
de winters. Het beekwater was helder
en zeer zuiver met wel 17 vissoorten.
Zelfs de Europese rivierkreeft, de
enige inheemse soort, kon er volop
gedijen. Het kalkrijke Haspengouwse
water liet dit toe. Ook de talrijke
wijngaardslakken (nu nog) zijn bewijzen
van een kalkrijke bodem. Het aantal
kreeftjes verminderde sterk toen men
de beek machinaal begon te ruimen. De
uiteindelijke doodsteek kwam er tussen
de jaren 1960 en 1980 door de waterbezoedeling waardoor de rivierkreeft en
de vissoorten verdwenen;
De toekomst: In 1988 verwierf Herk en
Mombeek één perceeltje van enkele
are. Nu omvat het natuurgebied meer
dan 50 ha, verspreid over SLH en
Alken. Gedurende 35 jaar veranderde
het ontoegankelijke, ruige, netelrijke
beemdlandschap naar een mooi
toegankelijk gebied. Ingrijpend was de
aanleg van de verdwenen meanders
van de Oude Mombeek in 2014 zodat
de beek opnieuw meer water kan
opvangen en een trager verloop kent.
Sedert een vijftal jaar kan de recreant
wandelen vanaf het centrum van Alken
tot op het hoogste punt van Hasselt, de

Nok van Sint-Lambrechts-Herk. Zo kan
je vanop een hoogte van 66,2 meter en
bij helder weer zelfs de kerktoren van de
basiliek van Tongeren waarnemen.
De beemden langs de Mombeek in de
grenszone van Sint-Lambrechts-Herk
met Alken hebben gedurende de jongste
vier decennia een nieuwe functie
gekregen: ze zijn er niet meer alleen
voor plant en dier maar ook voor de stille
recreant om er te verwijlen, te genieten,
te onthaasten en voor wie wil, om samen
met een natuurgids meer te vernemen
over flora, fauna en het ontstaan van het
mooie natuurgebied.

Wil je de Mombeekvallei verkennen
onder begeleiding van een ervaren
wandelgids?
Boek dan een afspraak met:
alida.vanholst@telenet.be
Er zijn 2wandelroutes: Gele wandeling
(4,7 km). Rode wandeling (5,8 km).
Alida wordt als voorzitter van Herk en
Mombeek in Sint-Lambrechts-Herk
opgevolgd door een rasechte Herkenaar
en doordesemde natuurvriend, Jeroen
Liefsoens. Verjonging is nodig en zeer
welkom. Een nieuwe conservator,
Joris Keunen, heeft zich ook reeds
aangediend. Hij zal zijn best doen om
René Neutelaers te vervangen.
https://www.natuurpunt.be
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De bezieler van
het eerste uur

Judo Herk Sport:
een toffe sport, en
reeds vanaf jonge leeftijd.

Viering 25 jaar judo
Herksport in 1998

Focussen op de trainer

Wie met Jef Polus praat, praat met een
stukje levende geschiedenis van een
sportclub. Als grondlegger van de club in
1973 herinnert hij zich nog als vandaag hoe
de eerste stapjes werden gezet. Op vraag
van Roger Reenaers en D’hoore Marcel
(afkomstig van Genk) werd hij de eerste
trainer nadat matten waren aangekocht
van judoclub Genk. Gelukkig mocht de
afbetaling even worden uitgesteld. Om geld
in het laadje te krijgen gaven de judotrainers
van Genk demonstratiewedstrijden in het
Schuurke en ook kienavonden leverden
enige opbrengst. De basis was gelegd en de
club was geboren met Roger Reenaers als
eerste voorzitter. Vanaf 13.09.1999 beschikte
de club over een eigen judolokaaal boven de
kleedkamers van de voetbalclub.
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Jongeren leren er wat
fair play betekent

Huidige voorzitter Marc Philtjens ontvangt
de nieuwkomers voor de club vanaf
september op volgende dagen en uren.
Groep 1: van 5 tot 12 jaar op dinsdag
en vrijdag telkens van 18u30 tot 19u30
Groep 2: vanaf 12 jaar op dinsdag en
vrijdag telkens van 19u30 tot 21u00.
Je kan gratis, en verzekerd vier
trainingen meedoen om je eens te
testen; zéker doen!
Voor alle info, zie:
http://www.judoherksport.be/
philtjens.marc@skynet.be

Landbouw is geen job; het is een manier van leven

Fier op mijn job:
geitenmelkboerderij
Duchamps - Reenaers
We spraken af op de geitenboerderij
van Alexander en Sonja om iets meer
te vernemen over hun bedrijf van
geitenmelk. In de stalling van 70 meter
lengte bevinden zich ca 220 geiten
waarvan 180 ooien in melkproductie
die ieder ongeveer 1000 liter melk per
jaar en per dier geven. We vernemen
dat de markt erg gepiekt is in 2015 en
sedertdien op hetzelfde hoge peil is
gebleven. De vraag naar geitenkaas
is dan ook erg groot. Er zijn twee
melkbeurten per dag. De melk wordt
geleverd aan CAPRA, een onderdeel
van de Franse voedingsgroep Eurial.
Deze heeft een omzet van 60 miljoen
liter geitenmelk per jaar waarvan
een groot gedeelte wordt omgezet
in melkpoeder voor de buitenlandse
markt. Vijfjarige contracten
waarborgen een vaste prijs met een
premietoeslag die afhankelijk is van het
eiwit- en vetgehalte van de melk. Hoe
meer eiwit des te meer kaas. Strenge
kwaliteitscontroles om de drie dagen
staan garant voor een kwaliteitsvol
product waarop ze terecht fier mogen
zijn.
De dieren verblijven steeds op stal
maar krijgen dagelijks de allerbeste
verse Luzern klaver, soms afgewisseld
met maïs en hooi voor een gezonde
vezelstructuur. Vermits luzernklaver
een vlinderbloemige plant is die
stikstof uit de lucht onttrekt krijgen
Alexander en Sonja hiervoor ook een

milieusubsidie. De voeding is bovendien
gewaarborgd vrij van genetische
manipulatie. Het VLOG label staat voor:
Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik
(VLOG). Het jaar 2021 belooft een
succesvolle oogst.
Met in Vlaanderen 80 boerderijen en
ca 26.000 geiten is onze regio slechts
een kleine speler op de wereldmarkt.
We tellen in Vlaams Brabant
4 uitbaters met 756 geiten; in Limburg
15 uitbaters met 4.252 geiten, in Oost
- Vlaanderen 18 uitbaters met 8.075
geiten, in West-Vlaanderen 18 uitbaters
met 3.137 geiten en in Antwerpen
25 uitbaters met 10.936 geiten.
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Pater Richard Govaers studeerde theologie
en filosofie in Passau (Duitsland) en werd
priester gewijd op 19 maart 1961. Zoals
gebruikelijk was de dorpsgemeenchap fier
op hun priester en verwelkomde hem met
een feestelijke stoet. Zijn kloosternaam
werd Godfried.

Richard Govaers
werd gewijd in 1961

Richard
Govaers vierde
zijn diamanten
priesterjubileum.

Billingenbuurt z(i)et
kinderen tussen de bloemen.
Langsheen de veldweg van de Billingenstraat naar De Herk werd
op 17.10.2020 een smalle strook grond in gebruik genomen,
na opruiming van netels en tuinafval. Op 17.10.2020 gingen de
buurtbewoners over tot het inzaaien van een bloemenstrook.
Jeroen Liefsoens gaf advies voor het aanleggen van een
Waar voorheen netels stonden en bramen
bloemenweide en er werden insectenhotels geplaatst.
pronkte in de zomer een bloemenzee.

Vanaf 1962 was hij missionaris in Congo
waar hij de plaatselijke taal het LUNDA
leerde.
Als broussepater verbleef hij veel in
het binnenland. Vanaf 1965 werd zijn
missiegebied overgebracht naar Kalamba
waar hij 18 jaar zou verblijven. De mensen
van Kalamba noemden hem ‘Katemish’ met
toevoeging ‘kadap mwan, kwend pa kwend,
chikash kumagian’. Het betekent: ‘hij die op
de gaspedaal trapt is geen kind meer,
hij is altijd onderweg en moeilijk thuis aan
te treffen’.

Missiewerk in Ntita – Kanpanga in een nieuwe taal

Hij was missieoverste van 1977 tot 1982
en werd, na een sabbatjaar, pastoor in
Kapanga en bouwheer in Tshabule in
Kolwezi. Bij de opstand in Kolwezi in
1991 keerde hij terug naar België. Op
19 maart 2021 vierde pater Richard Govaers
zijn diamanten jubileum in Fribourg,
(Zwitserland) waar men hem (nu wel) thuis
aantreft samen met nog vijf andere Paters
Salvatorianen. Een oogkwaal belet hem
te lezen maar de “luisterboeken” van de
blindenliga brengen verstrooiing.
Eénmaal per jaar komt hij nog naar België.

Vanuit Herk: een welgemeend
proficiat Pater Richard.
Optocht van de 7-8-jarigen van
Sint-Lambrechts-Herk bij de eremis van
Richard Govaers op 09.04.1961
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En … tussen de bijen voelen
kinderen zich ook blijer.
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Beelden
doen
herleven:
judo in 1973

Voormalige burgemeesters
van St-Lambrechts-Herk (1795 tot 1976)
Slechts 13 burgemeesters voor 181 jaren van politiek bestuur
1 Etienne-François DE STEMBIER DE
WIDEUX 1795-1824 - ° Luik 01.10.1753 +
Luik 14.11.1835- 30
2 Charles DE LEU DE CECIL 1825-1867
rentenier ° SLH 09.02.1796 +
SLH 11.09.1875 - 43

Staand van links naar rechts: Vreven Romain – Vandersmissen Guy - Vanmechelen Tilly Awouters Guy – Vandendijck Rudi – Schroyen Eddy – Raeven Jozef – Bollen Valère 1 (huwde
met Nicole Croux) – Bollen Valère 2 (huwde met Lutgarde Castro) – Daems Louis – Polus
Jozef – zittend van links naar rechts : Zwerts Rudi – Trippas Gilbert – Santermans Marc –
Ballet Luc – Briers Rudi – Notermans Jean – Fabry Marcel.

3 Conrardus KNUTS 1868-1869 Landbouwer ° 05.02.1794 +
SLH 11.09.1875 - 2

Het kabouterbosje van Domein Beukenhof.
Ken je het kabouterbosje
in Domein Beukenhof?
Een persoonlijk initiatief
van Marijke Dupont,
gewaardeerd door vele
mama’s en papa’s én door
de allerkleinsten.

7 Hubert GELADÉ 1921-1926 Herbergier ° SLH 28.03.1852 + SLH 15.04.1936 - 6
8 Henri VAN RUSSELT 1927-1938
Landbouwer - ° Hasselt 18.12.1872+
SLH 19.02.1956 - 12
9 Pierre GREEVEN 1939-1946 Handelaar ° SLH 01.08.1892 + SLH 20.10.1969 - 8
10 Paul PONCELET 1947-1964 Handelaar ° SLH 20.12.1918 + SLH 21.03.2005 - 18

4 Pieter-Jan SCHOEPS 1870-1905
Landbouwer - ° SLH 11.10.1823 + SLH
28.11.1897 - 36

11 Jozef KUMPEN 1965-1970 Handelaar ° Schulen 18.09.1912 + SLH 15.05.2002 - 6

5 Hubert GELADÉ 1906-1908 Herbergier
- ° SLH 28.03.1852 + Brussel 15.04.1936 - 2

12 12 Désiré JOOKEN 1971-25.06.1976
Handelaar - ° SLH 10.01.1908 + SLH
25.06.1976 - 6

6 Armand Auguste DE LEU DE
CECIL 1909-1920 Rentenier ° Gent
13.03.1854+Brussel 28.10.1922 - 12

13 Josef FILIPPAERTS 26.06.1976 –
31.12.1976 (fusie) Landbouwer ° SLH
31.01.1912 + SLH 30.05.1998

Proficiat Marijke!
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W O O R D J E VA N D E B U R G E M E E S T E R E N S C H E P E N

Herks dialect
Zoe joent da bè o.s gezeid : Ne Mjotsem. (= een mutsaard; een bundel scharrelhout)
Ne “mjotsem” is een bè-eingebonne buessel tekskes van te goar geschèr-jrd ho.t rond
gekapte buim.
O.ch de wisse van eingeknotte knabbe (knotwilgen) joende naturlek opgeraopt.
Het schoinste schè-jrho.t doewe va.n joende geha.ge vor “E-jtreize”. Da was vor het
è-jtkroawd rèch te ha.ge.
As zoe ne mjotsem of da schè-jrho.t op den du.r druig genoeg was en het ho.t sprok joende,
da.n gebruekte de minse da as “finkelho.t” vorre stauf aon te dun.
Menne grautpa nu.m altèd ne mjotsem vor de ba.ko.ve te sto.ke. Want da was da.n vor
kermisvlaowe te ba.ke en verkesheispe te rukke.
Bron: www.veldekebelsjlimburg.be

De Herkvallei
als natuurlijk
overstromingsgebied
WATERSNOOD: De Herkvallei werd op 15 juli
2021 een natuurlijk overstromingsgebied.
Voor uitleg over de natuurlijke
overstromingsgebieden als buffers
verwijzen we naar:

Beste lezer
De zomer is weer voorbij en het nieuwe schooljaar is gestart. Hopelijk heeft u genoten van
een leuke vakantie. Goed nieuws is alvast dat door de hoge vaccinatiegraad in Hasselt het
leven weer iets meer als vanouds kan verlopen. Wie nog geen vaccinatie kreeg, heeft nog
steeds de kans om dit te doen. Blijf ondertussen goed voor uzelf en uw naasten zorgen.
Deze wijkkrant zit weer boordevol nieuwtjes over jullie wijk.
Als burgemeester en schepen zijn wij uiteraard verheugd over het 25-jarige jubileum
van Buitenschoolse Kinderopvang ’t Schabbolleke en wensen hen een welgemeende
proficiat.
Ook vinden we het belangrijk om sterke netwerken te realiseren. Daarom kondigen
we het buurtplatform van Dienst Wijkbouw op 9 november aan. Iedereen die actief is
binnen buurtcomités, wijkraden, organisaties van buurtacties, straatfeesten, Dag van
de Buren, ... kan hier inspiratie opdoen. Wil u iets opsteken over vrijwilligerswerking,
verzekeringen, beheer van persoonsgegevens, offline buurtparticipatie, schrijf u dan
in voor 3 november. Wacht zeker niet te lang, want plaatsen zijn beperkt.
Voor meer info of inschrijvingen kan u terecht op www.hasselt.be/buurtplatform.
Dymfna Meynen				Steven Vandeput
Schepen van de Hasselaar			

Burgemeester

https://kuleuvenblogt.be/2021/07/19/
de-overstromingen-van-juli-2021-doorgelicht-natuurlijke-overstromingsgebiedenals-buffer-in-laaglandgebieden/

Het Muziekfestival Volle Bak Live
vond plaats op zaterdag 28 augustus
2021 op het domein Beukenhof.
Om 19u00 opende het festivalterrein
voor de gratis optredens van Eleks,
Sgt.Pepper / CCRevival en Dark Dance.
Zie: www.vollebakherk.be
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TITEL THEMA

De uitleiding:

De weg , zo zei iemand me, … is vaak wijzer dan de wegwijzer.
De grote troef van Sint-Lambrechts-Herk
zijn de valleien van Herk- en Mombeek.
Je kan dit herst- en winterkrantje ook
in PDF ontvangen per mail.
Het volstaat een berichtje te sturen naar
herkskrantje@telenet.be
Zomereditie:
https://issuu.com/stadhasselt/docs/leespdf_st_lambrechts_herk_2021_zomer.
WEBSITE SLH: https://www.st-lambrechts-herk.be
WEBSITE HASSELT-SLH: https://www.hasel.be/dossier/dossier-sint-lambrechts-herk

Fietsen door
Herkse maîs
Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus kon je in
Sint-Lambrechts-Herk opnieuw terecht voor
de 22ste editie van Volle Bak Herk.
Nagenieten kan je nog via: www.vollebakherk.be
In aanloop opende Volle Bak Herk, samen met
onze Hasselts burgemeester Steven Vandeput,
langs de Oude Truierbaan en de Biezenstraat
‘Fietsen door de Maïs’. Op een uniek lusvormig
fietsparcours van 600 meter kon je er vanaf
01.08.2021 terecht voor een fietstocht door de
Herkse maïsvelden. (met dank aan de eigenaars
Willy en Marijke Philippaerts).

Colofon
onze volgende editie komt uit in de lente van volgend jaar (april 2022)
Wil jouw vereniging of organisatie in de lente-editie 2022 een activiteit of foto laten
opnemen? Stuur voor 1.03.2022 een mailtje naar herkskrantje@telenet.be
Fotografen: Redactieploeg
Vormgeving: tricolor.be
Drukwerk: Realise Printing
Verantwoordelijke uitgever: René Kumpen
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