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We willen de aandacht vestigen op het volgende:  

 • 3 dames uit Schulen en Berbroek zetten verdere stappen in onze 
  gemeentepolitiek. Marijke Berden als schepen, Sandra Moelans 
  als gemeenteraadslid en Lore Michiels als OCMW raadslid. 
  Alle succes aan hen om de laatste 2 jaren van deze coalitie 
  goed af te ronden!
 • Het zijn niet alleen de mandatarissen die publiek zichtbaar zijn, 
  maar ook de leden van ons dagelijks bestuur werken achter de 
  schermen zeer hard. Ook hier gaat de vernieuwing verder.
 • En dan is er dit blad. We zijn op bezoek geweest bij onze 
  burgemeester Gilbert Ignoul en de zeer actieve toneelgroep 
  van Berbroek. Daarnaast brengen we iets Oud & Nieuw uit onze 
  gemeente samen met een vleugje politiek. Een 2de editie waar 
  we trots op zijn.

Voor onze gemeente willen wij verder werken aan 
een gevoelen van verbondenheid waarbij iedere 
inwoner telt en zich engageert. Samen met jullie 
willen we bouwen aan een hechtere leefgemeen-
schap, een Herk-de-Stad waar het goed is om te 
wonen. Want dat is nodig.
Veel leesplezier en tot binnenkort.

Afdelingsvoorzitter CD&V Herk-de-Stad, 

Erik Evens

Langs deze weg willen we jullie allemaal een zeer fijn en gezond 2017 wensen! 
Dat voor iedereen minstens een stukje van jullie wensen uit mogen komen.

Onze lokale afdeling 
voerde op 12 december 
een wijziging door in de 
samenstelling van het 
schepencollege.

Wensen

• Louis Vanuytrecht stopte als schepen na 
een zeer geëngageerde carrière van 32 jaar 
in de politiek van Donk en Herk-de-Stad. 
Hij heeft in die periode meerdere malen een 
mandaat opgenomen als gemeenteraadslid en 
schepen. Intern werd er na de gemeenteraads- 
verkiezingen afgesproken dat we in 2017 deze 
wijziging zouden doorvoeren. Die afspraak 
zorgt er dan ook voor dat de opvolging klaar-
staat!

• Marijke Berden zette als gemeenteraads-
lid de stap om alvast de komende 2 jaar het 
schepenambt van CD&V in te vullen in het 
Schepencollege. 
Ze zal daar samen met Bart Gruyters, onze 
burgemeester en de andere schepenen 
hard werken voor de Herkse bevolking. De  
bevoegdheden die ze integraal overneemt van 
Louis zijn Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, 
Waterlopen en Buitenschoolse Kinderopvang. 
Marijke zal in het schepencollege de 2de 
vrouwelijke schepen worden.

Er is ook nog nieuws vanuit het OCMW. 
• Daar is Lutgarde Claes vervangen door 
Lore Michiels. De opvolging is ook hier 
gegarandeerd!

• Naast deze wijziging werd in januari ’17 
Louis in de gemeenteraad ook opgevolgd 
door Sandra Moelans.
Sandra en haar man Steven wonen in  
Berbroek en hebben samen 2 kinderen. Deze 
wissel heeft de mooie bijkomstigheid dat 
CD&V verjongt en vervrouwelijkt voor de  
resterende periode. Sandra zal op 23  
verkozenen de 5de vrouw zijn die lid is van de  
gemeenteraad in Herk-de-Stad.

CD&V Herk-de-Stad kiest voor vrouw & verjonging
Alle succes aan 
Marijke, Sandra 

en Lore!

We willen via deze weg alvast 
Louis erg bedanken voor zijn 
decennialange inzet voor 
onze partij. Hij deed dit zowel 
in het invullen van de mandaten 
als door zijn rol binnen de 
lokale partij-afdeling. We 
hopen hem nog lang tegen 
te komen in onze afdeling op 
bestuursvergaderingen en 
activiteiten!
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De winnaar van onze vorige wedstrijd was Eddy Schepers
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Zoek 5 Straten van Herk De Stad. 
Ze komen telkens uit een andere deelgemeente:

Doe mee en win! 
Stuur je antwoord naar 
cdenvherkdestad@gmail.com
voor 25 maart 2017
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Arlette: “Maar waar ze echt van ver voor kwa-
men, de specialiteit van het huis, waren de 
klompen. Het was voornamelijk voor de 
kwaliteit en de keuze dat ze tot in Donk kwa-
men. Ik moet er wel bij zeggen dat ik van alles 
wat er toen verkocht werd, vandaag niets meer  
verkoop! Voor klompen moet je dus niet meer 
bij mij zijn.” Arlette zelf heeft de 24 jaar van 
haar mama ondertussen al ver achter zich 
gelaten. Zij baat het buurtwinkeltje, waar er 
misschien te weinig van zijn, zelf ondertussen 
al 43 jaar uit. Eerst verkocht ze ook vlees- en 
kaaswaren, maar omwille van de strengere 
normen was dat niet meer haalbaar. Ze heeft 
zich dan vooral toegelegd op droge voeding.

Arlette maakt graag tijd voor haar klanten. 

Dat zie je al aan de 

openingsuren: 7 op 7! 

“Er komen veel vaste klanten om de kleine 
dagelijkse aankopen te doen zoals sigaretten.  
Anderen springen dagelijks eens binnen om 
een babbeltje te slaan of om te vertellen over 
hun  problemen. En dan probeer ik een luis-
terend oor te zijn. Want dat is in deze drukke 
tijden nog altijd erg belangrijk!“

Heb je ooit last gehad van vervelende bezoekers? 
“Eén keer hebben ze me overvallen, toen  
hebben ze mijn schuif leeggemaakt, gewoon 
overdag om 14:00 u. En een andere keer heb 
ik ook last gehad met zigeuners. Ze wilden van 
alles gewoon meenemen zonder te betalen. 

Toen had ik toch wel schrik. Maar voor de rest 
dus eigenlijk niet. 
Ik heb heel veel fijne klanten en ze zijn 
dan nog vooral van Donk zelf. We kennen 
elkaar op die manier toch nog zeer goed.” 

Hoe hou je dit vol? En zolang?
“Ik ben altijd een alleenstaande vrouw ge-
weest. Ik hou van de sociale contacten die 
mijn winkel met zich meebrengt. 
Het doet me ook goed om mensen over de 
vloer te krijgen. Zolang mijn gezondheid het 
me toelaat wil ik dit blijven doen. Ik doe het 
niet om er nog iets mee te verdienen. Ervan le-
ven gaat ook niet. Dat is ook zeer moeilijk met 
al die ketens. Tegen die prijzen kan ik toch niet 
op. Neen, ik ben op pensioen en zo lang ik 
kan, doe ik er dit bij. Zo blijven we onder de 
mensen.”

“In mijn winkel probeer ik een luiste-
rend oor te zijn. Want dat is in deze 
drukke tijden nog altijd erg belangrijk!“ 

OUD Bij Arlette
Karolien, de mama van Arlette Vanerum (68 jaar), begon 
in het na-oorlogse Donk in 1949(!) een winkeltje in de 
Pastorijstraat. Ze heeft dit uitgebaat tot 1973, een mooie 
24 jaar. In die tijd verkocht ze ijzerwaren, porselein, likeur, 
zaad, gas, ‘draad aan de meter’, diereneten, ...

Nathalie Stiers

Hij vertelt hoe hij, op bezoek in Engeland bij zijn zus, 
zich wat verveelde en op aanraden van zijn zus een  
barbiershop binnenstapte en er de eerste  
 knepen van het vak leerde. Later zou 
hij in Brussel zijn kennis van barbier  
vervolledigen bij Maxim’s barbershop.  
Omdat de lange afstanden van Herk naar Brus-
sel moeilijker werden in combinatie met zijn  
gezinsleven, startte hij zijn eigen barbershop op, 
naast een job als glazenmaker in de streek. 

Kouessan is van Togolese afkomst en spreekt 
nog met familie de ‘Ewe’ taal. In zijn tiener-
jaren is hij samen met het gezin naar België 
verhuisd. Hij is altijd een stadsmens geweest 
tot zijn verhuis naar Herk-de-Stad. Tijdens 
zijn studentleven leerde hij de Herkse Isabelle 
kennen. Al snel besloten de twee om  
samen een huis te bouwen. Ondertussen 

zijn we enkele jaren verder en hebben ze 
een mooi huis met de stoer ingerichte bar-
bershop en ook 2 leuke dochters.Kouessan 
is een sociale man en ging bij Donk voet-
ballen. Hij wou zo snel mogelijk integreren 
en nieuwe mensen leren kennen. Ander-
zijds wou hij opnieuw voetballen want in 
zijn jeugd speelde hij voor KV Mechelen.  

Tegenwoordig voetbalt hij bij Amandina.

Aan motivatie en passie is geen gebrek. 
Kouessan praat vol enthousiasme over zijn 
barbershop waarmee hij nog uitbreidingsplan-
nen heeft. Hij wilt de mannelijke klant meer 
bieden dan alleen een knipbeurt. Zo wil hij 
een soort van ‘man cave’ creëren om zijn 
uitsluitend mannelijke klanten een drank-
je te kunnen aanbieden en hen de kans te 
geven om te kunnen relaxen en in alle open-
heid te kunnen praten over wat hen interes-
seert. De knipstijl in jaren 50 en 60-look moet 
vooral zijn klanten bevallen en niet de andere 
mensen. Hij neemt hiervoor ook zijn tijd en 
de klant wordt echt verzorgd. Hij geniet er dan 
ook van als zijn klanten trots op hun nieuw 
kapsel vertrekken. Hij is ook heel blij dat 
hij in juli nog op Rock Herk heeft mogen 
staan als barbier en dat hij nu een jaar later 
merkt dat zijn zaak aanslaat bij de Herkse 
mannen.

Na een halfuurtje vertrekken we met een 
goed gevoel (en Michiel met een fris kapsel) 
en met maar één gedachte in ons hoofd: een  
knipbeurt bij Kessouan’s Folly’s Barbershop  
is een echte aanrader.

Kouessan geeft mannen in zijn 
‘man cave’ een knipbeurt in jaren
’50 en ’60-stijl.

NIEUW Kouessan, de barbier van  Herk
We ontmoeten Kouessan in zijn barbershop in de 
Keernestraat voor een interview terwijl hij Michiel een 
knipbeurt geeft. De Togolees is één van de nieuwe en 
verfrissende ondernemers in Herk sinds de opening van 
zijn barbershop in september 2015.

Michiel Vanloffelt 
Bruno De Cleenen
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Omdat we benieuwd zijn naar dit succes en 
graag weten hoe dit mooie verhaal tot stand 
is gekomen, heeft Willy ons thuis uitgenodigd 
om uitleg te geven over hhet ontstaan van het 
Kringske en over hoe een hele ploeg vrijwilli-
gers dit elk jaar weer verwezenlijkt krijgt.

In de jaren ‘80 werden volksspelen door de 
KSJ georganiseerd en omdat de dorpsbewo-
ners niet genoeg betrokken waren, werd ook 
een stoet gehouden door de verschillende 
dorpsdelen (Hereboeren-De Molers-Zandvre-
ters). Om geld in te zamelen voor die stoet 
begonnen de Molers elk jaar losse sketches in 

Er werd een project op poten gezet om nog 
meer bedreigde en zeldzame levende wezens 
naar dit gebied te halen of zich hierin te laten 
voortplanten.  En het moet gezegd: van de 550 
ingediende projecten uit Europa erkende de 
Europese Unie er slechts een 50-tal waaronder 

het Life Delta Project van het Schulens-

broek. 
Kostprijs van dit project: 6 374 696 euro 
waarvan 60% betaald wordt door de Europese 
Unie, 32% door de Vlaamse Overheid en de 
rest door een aantal lokale partners, waaron-
der het gemeentebestuur van Herk-de-Stad.
Met dit geld zal o.a. het volgende gebeuren:

Dag Gilbert, jij was de eerste burgemees-
ter van het gefusioneerde Herk-de-Stad. 
Bracht zo’n nieuwe fusie toen veel proble-
men met zich?
Gilbert: “Eigenlijk niet echt. We hadden wel 
een zogenaamde anti-fusielijst, maar eens de 
verkiezingen voorbij hebben we met deze lijst 
een meerderheid gevormd en zijn we eraan 
begonnen.”  

Je vertelt dat in die anti-fusielijst ook de 
vroegere burgemeester van Schulen zat, 
baron Armand de Moffarts. Hoe was het 
om als jonge gast met zo een ervaren man 
samen te werken?
Gilbert: “Baron de Moffarts liep niet echt hoog 
op met Herk-de-Stad en hij was ook gekant 
tegen een fusie. Maar anderzijds werkte hij wel 
loyaal mee. Het is zelfs zo dat hij bij de volgen-
de verkiezingen met mij op dezelfde CVP-lijst 
is komen staan.” 

Ja maar, jij was toch erg jong? 
En onervaren?
Gilbert: “Ja, ik was de jongste burgemeester 
van Limburg, maar met mijn 33 jaar was ik 
toch ook al weer niet piepjong hé. 
Overigens, ook Jaak Gabriels is toen als 
burgemeester van Bree begonnen en hij 
was slechts 2 maanden ouder. Bestuurlijke  
ervaring miste ik eerlijk gezegd wel. Geen 
enkele gemeenteraad meegemaakt en het  
gemeentehuis had ik nog nooit echt van  
binnen gezien. Maar ik werd wel goed  
geholpen door de gemeentesecretaris. Allé,  
eigenlijk in het meervoud: secretarissen.”

rijen kan zitten.  De toneelstukken zijn altijd 
komedies: omdat het plezant moet zijn 
en de toeschouwers een leuke avond moeten 
hebben. Toppers zijn Leentje en Bert die vóór 
het eigenlijke toneelstuk de toeschouwers 
al aan het lachen brengen met hun komisch 
duet, waarbij ze de wat bekendere toeschou-
wers al eens graag uitlachen. 

De keuze, de herwerking en regie van de 
toneelstukken is Willy’s verantwoorde-
lijkheid. Hij heeft honderden voorstellingen 
van andere toneelgroepen gezien en weet 
wat werkt. Wat hij leert gebruikt hij voor een 
nieuw toneelstuk. Zo heeft hij al grotendeels 
het stuk van volgend jaar klaarliggen, terwijl 
ze nog volop aan het repeteren zijn aan hun 
nieuwste toneelstuk. 

is voor de acteurs. Willy houdt trouwens  
 alles secuur bij in een jaarboek, waarin hij 
zaken noteert zoals aantallen, kosten, inhou-
delijke en organisatorische verbeter- punten. 
Door de goede contacten met het zaalcomité 
verloopt de organisatie telkens vrij soepel. Bij 
veranderingen in de zaal, wordt er zelfs reke-
ning gehouden met de toneelgroep.   

Wie zijn dan de acteurs?
Elk jaar worden de rollen verdeeld. 
Welke dat zijn hangt af van het toneelstuk. 
Soms vallen er acteurs uit de boot, wat het al-
lemaal niet zo evident maakt. Het is wel hard 
werken: vanaf half augustus repeteren we 2 
keer per week. Het is dus zeker niet gemak-
kelijk te combineren met werk en hobby’s 
en dat maakt het soms moeilijker om jonge-
re vrijwilligers aan te trekken, wat wel no-
dig is voor de toekomst van de toneelgroep.  

Maar alle vrijwilligers worden elk jaar
beloond met een  gratis weekend om ze te 
bedanken voor hun harde inzet en om de 
sfeer er goed in te houden.

Voor we vertrekken, vragen we aan Willy wat 
nu het leukste stuk was of waar hij goede  
herinneringen aan heeft. Hij vond het moeilijk 
een toneelstuk te benoemen. Maar de laatste 
voorstelling van de “Rumba Van Loemoemba” 
in 2013 is hem wel bijgebleven. 

De medeacteurs hadden niets leuker  
gevonden dan het masker van de medicijn-
man in te smeren met stroop. 
Stroop die dan tijdens de voorstelling door de 
warmte begon uit te lopen. Die grapjes zijn 
trouwens een echte traditie tijdens de laatste 
voorstelling. 
U bent bij deze gewaarschuwd! 

Wij zijn in ieder geval zeer benieuwd naar
 het volgende toneelstuk en wensen voor 
alle vrijwilligers en Willy dat ze nog vele 
jaren zo passioneel mogen doortimmeren

Berbroeks dialect te organiseren om geld in het 
laatje te krijgen. Dit groeide uit tot voorstellin-
gen van 4 à 5 sketches met tussendoor telkens 
zang- en muziekspelen. En uiteindelijk werd 
in 1988 vzw ’t Kringske opgericht. 

Na een tijd werd een volledig toneelstuk ge-
speeld in het Berbroeks. Naar aanleiding van 
het tienjarig bestaan van de vereniging besloot 
men de toeschouwers aan tafeltjes te laten zit-
ten met een drankje en een hapje. Een succes-
formule! Alleen voor de senioren en voor wie 
niet tijdig een kaartje kan bemachtigen wordt 
er nog één voorstelling opgevoerd waar men in  

• Het eiland in het Schulensmeer wordt volle-
dig vrijgekapt van begroeiing en afgegraven tot 
onder het waterniveau om zo een groot rietei-
land te creëren. De mooie roerdomp zal hier-
door worden aangetrokken en zich ook vlotter 
kunnen voortplanten.

• Met het vrijgekomen zand zal het meer op 
bepaalde plaatsen (4,9 ha) minder diep ge-
maakt worden: opnieuw beter voor een aantal 
zeldzame weide- en moerasvogels.

• Aanleg van ondiepe vispaaiplaatsen als 
visvoortplantingszones en als voedselplek 
voor rietvogels  

Ah ja, ineens waren er twee gemeente-
secretarissen. Hoe ging dan dat?
Gilbert: “Awel, erg goed. Dat waren Jean 
Vangeel (van Herk) en Jean Geerdens (van 
Schulen) en zij spraken een goede samen-
werking af waarbij Jean Geerdens dan als  
effectieve secretaris zou fungeren. En dat heeft 
gewerkt. Maar versta me nu niet verkeerd, ik 
ben hier geen reclame aan het maken voor  
fusies van gemeenten hé! Integendeel zelfs, ik 
vind dat er nog steeds nood is aan menselij-
kere en kleinere gemeentes, die dicht bij de  
inwoners kunnen staan. Kijk maar naar lan-
den zoals Duitsland waar je nog gemeentes 
vindt van 3000 inwoners.”

Nog nooit een gemeenteraad meegemaakt 
en plots word je burgemeester. Hoe is dat 
zo ver kunnen komen?
Gilbert: “In Herk-de-Stad kwamen we voor 
het eerst met een CVP-lijst op.  Zelf was ik 
de Voorzitter en toen we de lijst opstelden 
was de eerste plaats voorbehouden voor de 
vroegere Herkse burgemeester, dokter Firmin 
Huygen.(n.v.d.r. burgemeester van 1965 tot 
1970). Maar, omwille van professionele en  
gezinsredenen wilde hij dat niet meer doen. 
En toen hebben ze mij maar op de kop van de 
lijst gezet. Wij hadden 10 verkozenen en de 
lijst Gemeentebelangen had er 5. Dus samen 
vormden wij een comfortabele meerderheid.”

En hoe liep dat af?
Gilbert: “Met een jonge beleidsploeg, waar-
in niemand de bevoegdheid over de financi-
en wilde. Toen heeft Gilbert dat maar op zich 
genomen hé.  En ik kan je verzekeren dat ik 
dat heb moeten leren met vallen en opstaan. 
En dit dankzij de harde oppositie van wijlen 
Firmin Steenbergen, de financiële specialist 
van de socialisten.  Bij het voorstellen van 
onze eerste begroting hebben de socialisten 
ons tot 5 uur ’s morgens aan de klap gehou-
den.  Ik herinner me dat nog : ze hadden hun 
boterhammetjes bij en mij deden ze toen een 

bussel netels cadeau (lacht hiermee nog eens 
smakelijk) Maar, zo leer je het wel! Het Belang 
van Limburg kopte toen (Hbvl dd. 2.03.1975): 
”Herk-de-Stad vergaderde tot 5 uur in de 
ochtend.”

Wat waren voor jou de belangrijkste 
realisaties van die bestuursperiode 
1977-1982?
Gilbert: (Denkt even na) “De aankoop van 
het voetbalterrein van Herk F.C., het begin van 
het Schulensmeer, de eigenlijke renovatie en 
uitbouw van het gemeentelijk park Olmenhof, 
de bejaardenwoningen in Schulen. Maar, vaak 
lopen zo’n dingen over verschillende bestuurs-
periodes want 6 jaar is eigenlijk niet erg lang 
om iets helemaal te realiseren.”

Tja, we dachten al zoiets want het huidi-
ge stadhuis, het Olmenhof, werd toch nog 
aangekocht door jouw voorganger, burge-
meester Minten?
Gilbert: “Dat is ook zo maar de werkelijke 
uitbouw en (her)aanleg van het park errond 
vielen wel volledig in onze bestuursperiode. 
Het Olmenhof viel onder mijn bevoegdheid en 
we hebben in die jaren hard gewerkt. Met drie 
werkmannen werd er daarin continu gesnoeid, 

aangeplant en geschoffeld. De volledige zuid-

kant (n.v.d.r. waar nu het dierenpark en 

de minigolf liggen) werd opgeruimd en de 

visvijver werd vergroot.  Wij hebben toen 

de speeltuin, de Fit-o-meter en het dieren-

park aangelegd. En dan natuurlijk ook het 

binnenpleintje met fontein. Man, man, wat 
hebben de socialisten daar toen een heisa van 
gemaakt ! En kijk, bijna 40 jaren later ligt het 
er nog altijd.  Dus dat zal toch zo slecht nog 
niet geweest zijn hé? Daar was toen ook nog 
een V.Z.W. Olmenhof van mensen die zich het 
wel en wee van het domein wat aantrokken. 
(o.a. Florimond Jacobs, ik zelf en aannemer Louis 

Wouters uit de Kleine Hoolstraat waren hierin actief)”

En je collega’s binnen het College van Bur-
gemeester  en Schepenen?
Gilbert: “José Peeters van Berbroek werk-
te ook hard. Zij slaagde erin om als Schepen 
van Cultuur een Wendelenmonument te laten 
oprichten in het Park en dit dankzij de inzet 
van Flor Bruninx en ons Technisch Amandi-
na Instituut. José ging ook ieder weekend mee 
naar alle mogelijke activiteiten zoals Keiberg 
Kermis, Schakkebroek, enz. En dan was er  
natuurlijk ook de nog de zeer populaire 
Leon Aerts en de betreurde Jef Janssens. Vic 
Vanleeuw was de schepen van de lijst gemeen-
tebelangen en ook met hem verstond ik me 
goed. Ja, dat was een goed team.”

Veel festiviteiten in die periode?
Gilbert: “Dat was wel iets anders dan nu. Ik 
denk dat wij over de zesjarige bestuursperio-

de slechts twee honderdjarigen gehad hebben 
(n.v.d.r. nu gebeurt dit twee maal per jaar). 
Ik herinner me dat ik voor één van die twee 
zelfs een telefoontje kreeg van de gouverneur 
(n.v.d.r. Louis Roppe, gouverneur van 1950 
tot 1978), die toen nog meeging.  De jaarlijkse 
Keiberg Kermis in Herk was ook een enorm 
feest waar ik broederlijk langs mijn oppo-
nent Firmin Steenbergen kon zitten. Ook de  
gemeenteraadsverkiezingen van 1982 waren 
een heel evenement hoor. Ha ha, wij hebben 
toen nog een vinylplaatje uitgegeven met als 
titel: ‘De burgemeester spreekt’”

En na 1982 stopt dat dan ineens…
Gilbert: “Met tien van de eenentwintig verko-
zenen behaalden wij een voortreffelijke uitslag 
bij de verkiezingen, maar het liep inderdaad 
fout af. Dan nog twaalf jaar oppositie, maar 
toen had ik uiteraard ook mijn andere bezig-
heden, die er overigens ook al waren toen ik 
nog burgemeester was.”

De drukkerij en Radio Lorali?

Gilbert: “In 1975 al gaven wij hier in Herk-
de-Stad een reclameblad uit in vier kleuren, 
‘het Publiekske’. Ik heb dat nog opgericht en 
schreef daar zelf de redactionele artikels voor.”

Je bent altijd wel een beetje een schrijver 
geweest hé?
Gilbert: “Eigenlijk al van in mijn jeugd. In 
1963 won ik zo de Limburgse Lavki-Prijs voor 
het Kortverhaal, met als titel “een sigaret”.  
Maar goed, ik heb dan nog jaren geschreven 
voor allerhande tijdschriften en voorts ben ik 
heel actief geweest voor Radio Lorali. Maar 
daar was mijn naam Pallieter (glimlachend).”

Als besluit toont Gilbert ons nog een 
fotoalbum met tal van foto’s uit de oude 
doos. Foto’s van een piepjonge burgemeester, 
foto’s van Gilbert met de grote politieke teno-
ren van die tijd zoals Leo Tindemans en Mark 
Eyskens, maar ook met André Hazes, jeugdfo-
to’s uit Herk-de-Stad en ga zo maar door. Voor 
ons was het alleszins een aangename namid-
dag. Wij hopen dat dit voor Gilbert ook het 
geval was en wensen hem nog vele en goede 
jaren toe.

• Aanleg van schanskorven aan de oevers van 
het meer tussen de hengelplaatsen.

• Aanleg van een knuppelpad langs het meer 
voor een betere natuurbeleving door de wan-
delaar

• Het opnieuw openmaken van grachten en 
het restaureren van de Oude Herk om bijna 
verdwenen soorten zoals de grote modderkrui-
per, de kwartelkoning en de kamsalamander 
betere kweek- en overlevingskansen te bieden.

Dit project loop nog tot 2021 maar toch 
wensen we nu al de ontwikkelaars hier-
van, waaronder Herkenaar Jo Van Gils, te  
feliciteren met het binnenhalen van deze  
belangrijke middelen voor de regio Herk-de-
Stad en Lummen.  

De achteloze wandelaar verwittigen we al-
vast dat hij de komende jaren veel veran-
deringen zal zien opduiken in het gebied. 
Maar natuurlijk krijgen we er ook een hoop 
gevederde inwoners bij. Of waar een kleine 
gemeente groot in kan zijn…

Natuurlijk werkt Willy niet in zijn eentje aan 
het succes van de toneelgroep. De groep be-
staat uit een 25-tal vrijwilligers. Al die vrij-
willigers helpen mee met ofwel de opbouw 
van de zaal, het decor, het geluid, de inkom, 
de verkoop en alles wat een grote organisatie 
teweeg brengt. Om het draaglijk te houden 
zijn de obers betaalde krachten.  

Er komen natuurlijk wel kosten bij kijken 
en er wordt wel wat geïnvesteerd, zoals bij-
voorbeeld in een LED-lichtinstallatie, wat 
energievriendelijker en ook aangenamer 

Vereniging in de kijker

Life Delta Schulensbroek - Miljoenen voor Schulen

Hoe zou het nog zijn met ...‘ t   K ringske
  Burgemeester
Gilbert  Ignoul

“Toppers zijn Leentje 
en Bert die vóór het 
eigenlijke toneelstuk 

de toeschouwers al aan 
het lachen brengen met 

hun komisch duet.”

Ja, ik was de jongste 
burgemeester van Lim-
burg, maar met mijn 33 
jaar was ik toch ook al 
weer niet piepjong hé. 

Bij het voorstellen van 
onze eerste begroting 
hebben de socialisten 

ons tot 5 uur ’s morgens 
aan de klap gehou den. 

Op een koude winteravond ontmoeten we Willy Vernyns. 
Willy is een geboren en getogen Berbroekenaar, was 
onderwijzer in Berbroek eerst in het 2e en later in het 5e 
leerjaar. Hij is ook lange tijd voorzitter geweest van de Herkse 
Sportraad. Maar we zijn vooral bij hem op bezoek omdat 
Willy de voorzitter is van toneelgroep ’t Kringske, die elk 
jaar in de parochiezaal een 10 à 15-tal toneelvoorstellingen 
geeft. Toneelvoorstellingen die elk jaar een groot aantal 
bezoekers trekken tijdens  6 weekends. In 2016 zijn er 2400 
toeschouwers komen kijken. Dit jaar is het de bedoeling 
met het nieuwe stuk “In de sacoche” even succesvol te zijn.  

De leefomgeving waarin wij wonen is belangrijk. Ieder 
levend wezen maakt op één of andere wijze het leven van 
weer een ander dier mogelijk. We noemen dit biodiversiteit. 
Daarom moeten we ook zeldzame soorten beschermen. 
En toevallig ligt één van de pareltjes, waarin veel zeldzame 
soorten voorkomen, in ons eigen Herk-de-Stad, nl. in het 
Schulensbroek.

In de media is er volop sprake van een nieuwe fusie van 
gemeenten. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1977. 
Ook in Herk-de-Stad, dat toen fusioneerde met Schulen-
Berbroek. De eerste burgemeester van dat nieuwe Herk-
de-Stad was Gilbert Ignoul. De Vijf Torens ging eens horen 
hoe het met hem gaat.

Willy heeft mooie herinneringen 
aan de laatste voorstelling van 
“Rumba Van Loemoemba”, toen 
de acteurs als grap het masker 
van de medicijnman hadden 
ingesmeerd met stroop.

Marijke Berden 
Bruno De Cleene

Bart Gruyters
Erik Evens

Bart Gruyters
Sandra Moelans

Inschrijven via cdenveherkdestad@gmail.com

CD&V Herk-de-Stad Brunch
Schrijf je nu in!

van 10 t.e.m. 13 uur 
GC De Markthallen

GRATIS GLAS CAVA 
VOOR LEDEN!

ZAT.
12 

maart
2017 

€14
volwassenen

€6
kinderen

“Vaak lopen realisaties over verschil-
lende bestuursperiodes: 6 jaar is ei-
genlijk niet erg lang om iets helemaal 
te realiseren.” 

Modderkruiper

Roerdomp

Wil je lid worden van CD&V? 
Geef je contactgegevens door via: 

michielvanloffelt@hotmail.com


