
In deze 5 Torens wil ik de aandacht 
even vestigen op het volgende 

• 3 heren vervoegen ons team: 
 Toon Durwael, Wim Hayen en 
 Joeri Opdebeeck. Lees al meer in dit 
 blad. Binnenkort volgt er zeker nog 
 meer nieuws, ook over nieuwe dames!

• We hebben Maurice Baens, 
 een zeer verdienstelijke Herkse burger, 
 geïnterviewd.

• Politiek gaan we een druk jaar tegemoet, 
 het jaar van de verkiezingen. Naast de 
 verdere inzet voor onze mooie gemeente 
 zal u ons nog meer in het straatbeeld zien.

Opnieuw wil ik ook alle onze vrijwilligers 
bedanken voor hun belangeloze inzet in het 
voorbije jaar. Ze verdienen in deze periode 
van het jaar opnieuw een dikke pluim!
Veel leesplezier en tot binnenkort.

Afdelingsvoorzitter 
CD&V Herk-de-Stad,

De wensen voor het 
nieuwe jaar zijn er alweer. 
Bij deze een gezond en 
gelukkig 2018 gewenst. 
Dat opnieuw een deel 
van uw wensen uit 
mogen komen.

Maurice werd op 27 juli 1932 in Halen geboren waar zijn vader een kippenbedrijf had.
Op 16 jarige leeftijd veranderde het leven van Maurice grondig ...

De beste 
wensen
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Erik Evens

Hij ging zoals elk jaar naar de kermis om te 
gaan schieten aan de schietkraam. Normaal 
miste hij nooit maar nu was er geen enke-
le raak. Met Kerstmis had hij ook een slecht 
rapport want zijn punten voor lezen waren 
niet goed ... Door een erfelijke ziekte was 
hij gedeeltelijk blind, hij kon niet meer naar 
school en ging dan maar bij vader in het kip-
penbedrijf werken.

Maar Maurice was een volharder: wilde toch 
verder studeren. Zo kwam hij in het Instituut 
voor slechtzienden en blinden in Sint-Lam-
brechts-Woluwe terecht. Daar leerde hij het 
brailleschrift en behaalde hij zijn diploma van 
“masseerder-heilgymnast”. Maar het was toch 
niet evident om aan werk te geraken. Hoe 
zou hij dat aanpakken? Hij kocht een tafel 
en een lamp (die hij nu nog altijd gebruikt) 
en combineerde dat met een stel werkende 
handen. Eén van zijn eerste klanten was prof-
wielrenner Jef Schils, Belgisch kampioen in 
1952. Hij kwam langs omdat hij zijn vinger 
gebroken had in de ronde van Italië. 

Gouden vingers
Maurice houdt van gezelligheid en een goei 
pint drinken. In het toenmalige café “de 
wielerclub van Sint-Truiden” komt hij Wil-
ly Vannitsen tegen, op dat moment ook een 
Belgisch kampioen (nieuwelingen). Willy zei: 
“Hé Mauriske ik wil een goei massageke voor 
en na de koers”. En die massages deden won-
deren want Mauriske had gouden vingers. 
Maurice kreeg naam en faam en er volgden 
vele coureurs die voor en na de koers bij 
Maurice kwamen. Maurice settelde zich in 
Herk-de-Stad, eerst in de Ridderstraat en la-
ter kocht hij een stuk grond van de nonne-
kens aan het ziekenhuis.

Maurice Baens Stadion
Door zijn boezemvrienden dokter Huygen 
en René Celis belandt hij in 1962 bij Herk 
FC als bestuurslid. Maar in de jaren ‘70 stond 
Herk FC er financieel niet zo goed voor. Mau-
rice is zo in de politiek beland om het Herkse 
voetbal te redden. Met de hulp van toenma-
lige burgemeester Gilbert Ignoul kochten ze 
een voetbalterrein. 

Maar omdat er geen inkomsten waren, kocht 
Maurice een houten keet en die heeft redding 
gebracht. De houten kantine bracht geld op!
Maurice werd supersnel ondervoorzitter en 
slechts één jaar later was hij de voorzitter van 
Herk FC. Hij deed dit 48 jaar lang met hart 

en ziel. Tot grote tevredenheid van Maurice 
volgde Jean-Pierre Breels hem op. Sinds ok-
tober 2011 is hij erevoorzitter van Herk FC. 
In datzelfde jaar werd het terrein van Herk 
FC ingehuldigd als “Maurice Baens Stadion”. 

Hij is ook de oprichter en bezieler van de 
“zonnestraal sportgroep”, een sportgroep 
voor visueel gehandicapten. Maurice wil ten 
slotte nog benadrukken dat bij alle vereni-
gingen een groep van bestuursleden en ver-
dienstelijke medewerkers zich inzetten. Dat 
groepsgevoel, de inzet en de vriendschap van 
deze mensen zijn zo belangrijk voor de hele 
vereniging. 

Maurice Baens: 
de gouden vingers van Herk-de-Stad

“ Dat groepsgevoel, 
 de inzet en de 
 vriendschap van 
 deze mensen zijn 
 zo belangrijk voor 
 de hele vereniging.”

— Maurice Baens

Erik
Evens
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Benodigdheden 
voor 4 personen
• 1 potje Bio dragon 
 (alleen de blaadjes gebruiken)
• Peper en zout
• 500 ml room
• Mosterd
• 600 / 800 gr. varkenshaasjes

Bereiding
• Bestrooi de varkenshaasjes met peper en zout
• Smeer de varkenshaasjes met mosterd en plaats 
 ze in een lage schotel. Leg de gesneden dragon 
 over de varkenshaasjes en voeg de room toe, 
 zodoende dat de varkenshaasjes onder 
 de room liggen.
• 4 à 6 uur in de koelkast laten marineren. 
 Nadien de varkenshaasjes ontdoen van de 
 marinade en met keukenpapier droogdeppen.
• Bak de varkenshaasjes goed aan en laat deze 
 10 minuten garen, leg ze daarna in een 
 vuurvaste kom in de oven op 180° en laat 
 ze verder garen gedurende 20 minuten.
• Breng de marinade in het bakvocht en breng 
 deze al zachtjes roerend aan de kook en 
 zo laten inkoken. Indien nodig nog 
 verder afkruiden.

Groenten
• Een geciseleerde salade 
 (fijn gesneden salade) met tomaatjes
• Of witloofsalade: witloof zeer fijn snijden 
 en samenbrengen met een Granny Smith appel, 
 voeg het sap van een halve citroen toe 
 (eventueel honing erbij voegen, ideaal 
 voor de kinderen). Nadien afkruiden 
 met peper, zout en paprika.

Opdienen met frietjes of kroketjes.

Smakelijk, Wim

Varkenshaasje
met dragon

Wim kookt … 

Ook lekker 
   met frietjes

Wim 
Breesch

Bart
Gruyters
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Berden
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Moelans

Inwoners maken soms hun beklag over het vele en zware verkeer in 
Herk-de-Stad. Straten zoals de Pierpontstraat, de Doelstraat en ook 
nog de Rummenweg (deze door de werken in Geetbets) zijn dikwijls 
het speelterrein van te veel maar ook vaak te zwaar verkeer.

Dit werd reeds meermaals doorgegeven aan de Vlaam-
se Overheid die bevoegd is voor de vele en belangrij-
ke Gewestwegen op ons grondgebied. En wat blijkt 
nu? Door de invoering van de Kilometertaks voor 
vrachtwagens worden vaak – hoe zou je zelf zijn – al-
ternatieve wegen uitgezocht door vrachtvervoerders. 
En in Herk-de-Stad is onze Sint-Truidersteenweg zo 
een ‘alternatieve weg’ waar nog geen Kilometertaks 
op geheven wordt. Metingen hebben nu uitgewezen 
dat sedert de invoering van deze Kilometertaks het 
vrachtverkeer op de Sint-Truidersteenweg met 30 à 
40 % is toegenomen. De oplossing is simpel en zal 
ook worden ingevoerd: ook een Kilometertaks op de 
Sint-Truidersteenweg. Wellicht zal hierdoor het ver-
keer op wegen als de Rummenweg, de Pierpontstraat 
en de Doelstraat terug gaan afnemen. De Vlaamse 
Overheid heeft dit aangekondigd zodat dit probleem 
alvast weer van de baan zal zijn.  

Liefhebbers van het Schulens 
Meer en ook iedere rechtgeaarde 
Schulenaar kent de Beckersvaart 
als toegangsweg naar het Schu-
lensbroek. Deze weg wordt veel 
gebruikt door fietsers, wande-
laars maar ook autobestuurders 
die van en naar Linkhout komen. 
Door de huidige weginrichting 
geeft dat soms wat spanningen 
tussen de verschillende wegge-

bruikers. Sommigen verdedigen 
de stelling dat de weg dient af-
gesloten te worden voor het au-
toverkeer, anderen zijn hier dan 
weeral tegen. Het probleem is 
vooral dat door de slechte in-
richting van de weg en ook door 
het roekeloze rijgedrag van hier 
en daar een wegpiraat de mensen 
soms een onveilig gevoel kunnen 
overhouden aan deze weg. Het 

Stadsbestuur is de onderhande-
lingen opgestart met de eigenaar 
van deze weg, de Vlaamse Mili-
eumaatschappij, om deze weg 
opnieuw in te richten als een 
weg voor prioritair fietsverkeer 
doch met het behoud van de ver-
binding tussen de dorpskernen 
van Schulen en Linkhout. Hier-
voor werden budgetten voorzien 
in onze gemeentelijke begroting.

Burgers en ook gemeenten denken er wel eens over 
om geen affiches meer toe te laten bij de komende ge-
meenteraadsverkiezingen. Men vindt het visuele ver-
vuiling,  verkwisting, enz ... En bovendien: je kan de 
nodige informatie toch altijd online opzoeken. Steden 
als Oostende, Oudenaarde en Beringen denken aan 
zo’n verbod. De Minister van Binnenlands Bestuur 
heeft gezegd dat zo’n verbod niet kan.

Er bestaat geen wet die de gemeenten verplicht om 
zelf gemeentelijke aanplakborden te voorzien. Daar 
hebben ze dus ruimte om het aantal affiches in te dij-
ken. De borden op privéterrein, zoals de voortuintjes, 
kunnen ze echter niet zomaar verbieden. Het Grond-

wettelijk Hof en de Raad van State hebben al geoor-
deeld dat gemeenten rekening moeten houden met 
het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting. En 
borden op privaat domein vallen onder dat recht op 
vrije meningsuiting.

De enige uitzondering hierop vormt de handhaving 
van de openbare orde. Als een gemeentebestuur zich 
daarop kan beroepen, kan het een bord wel laten ver-
wijderen. De Minister geeft als voorbeeld een affiche 
met flikkerende lichtjes als ogen, die autobestuurders 
zouden kunnen afleiden. Maar als er geen sprake is 
van verstoring van de openbare orde, geen verbod op 
borden en affiches.

Zwaar verkeer in Herk-de-Stad

Verkiezingen 2018:
Wat met verkiezingsaffiches?

De Beckersvaart in Schulen
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Lutgarde
Claes

De ploeg van CD&V Herk is een team van enthousiaste mensen die volledig achter 
de waarden staan van CD&V. Wij zijn er van overtuigd een bijdrage te kunnen 
leveren om Herk verder uit te bouwen tot een gezellige gemeente waar het goed 
is om te wonen, voor jong en oud, vandaag en zeker ook in de toekomst.

Om dit in de toekomst te kunnen blijven verzekeren, willen 
we terug uitpakken met een sterke lijst. En dat is niet altijd 
evident. Niet iedereen is bereid zijn nek uit te steken om zo 
het welzijn van een gemeente voorop te stellen. Gelukkig 
kunnen we hiervoor verder beroep doen op kandidaten die 
al een tijdje meedraaien in onze partij maar we zijn ook blij 
dat we nieuwe mensen hebben gevonden die ons team willen 
versterken. Graag stellen we ze dan ook even aan jullie voor.

We beginnen alvast met drie heren en zullen in het volgend 
nummer drie dames aan U voorstellen!

Wie zijn ze, wat doen ze, 
waar staan ze voor ...
Wim, Toon en Joeri

Wie zijn ze
Wim Hayen, 47 jaar, papa van Valérie en Céline, woont sa-
men met Lucrece Dupont. Hij woont in de Smolderstraat 
in Herk. Wim is een Herkenaar in hart en nieren. Geboren 
en getogen in Herk, waar hij ook naar school ging. Na zijn 
legerdienst heeft hij eerst 3 jaar bij Vos Technics in Herk-
de-Stad gewerkt en is in 1993 begonnen bij het toenma-
lige Interelectra, nu ongevormd tot Infrax. Veel van zijn 
vrije tijd gaat naar het verenigingsleven van Herk en dan 
vooral naar het voetbal. Hij is al 25 jaar beheerraadslid 
van Herk FC.

Toon Durwael is 32 jaar en samen met Eline Haesen de 
trotse ouder van Vince. Ook Toon is vanaf zijn geboorte 
een Herkenaar. Momenteel woont hij samen met zijn gezin 
in het vroegere huis van zijn oma in de Kleine Hoolstraat. 
Zij hebben dit compleet verbouwd. Sommigen onder jul-
lie kennen Toon zeker van op de CM, waar hij de belangen 
behartigt van zijn leden. Zijn vrije tijd spendeert hij voor 

een groot stuk aan Rock Herk, waar hij zich vooral in-
zet voor de programmatie en de promotie van het Herkse 
festival. Op sportief vlak lijkt hij wat ouder ... Hij speelt 
namelijk al een aantal jaren bij de veteranen van Herk.

Joeri Opdebeeck is geboren in Etterbeek, maar woont al 11 
jaar samen met zijn vrouw Sofie in de Grote Hoolstraat. Zijn 
dagelijkse kost verdient hij als teamleader van een Telenet 
callcenter. Sommigen kennen Joeri als de voorvechter voor 
het welzijn van de dieren in Herk. En ook thuis besteedt hij 
veel aandacht aan zijn honden, katten, kalkoen en konijn ...

Waarom CD&V?
Voor Wim is deze vraag niet echt moeilijk. Hij kreeg van 
huize uit het CD&V gedachtegoed mee. Bij Wim leeft nog 
de herinnering dat hij tot zijn 14e misdienaar was en hij 
staat wel achter deze christelijke waarden en normen. Voor-
al het “wij”-gevoel waar CD&V toch naar tracht, spreekt 

hem erg aan. Toon had reeds langer interesse om zich poli-
tiek te engageren.  Nu voelt hij er zich klaar voor. Bij hem 
is de voorkeur voor CD&V misschien vooral vanuit zijn 
opvoeding bepaald, waarin waarden als samenhorigheid en 
sociale rechtvaardigheid belangrijk waren. 

oeri hielp als kind al bij de eetdagen van Jean-Luc Dehaene, 
maar sloot zich in eerste instantie aan bij Groen. Dit kwam 
vooral vanuit de bekommernis voor het milieu. Wat hem 
bij zijn eerste liefde, de CD&V, aansprak is de ideologie van 
het rentmeesterschap (n.v.d.r. We kregen de aarde en onze 
leefomgeving als geschenk en willen deze beheren als een 
goed rentmeester. Om deze daarna mooier te kunnen door-
geven aan onze kinderen.) Alzo koos hij er voor om terug 
naar zijn roots te gaan.

Waar willen ze voor gaan?
Wim wil het “wij” gevoel nog verder uitbreiden. Het “wij” 
gevoel dat ook noodzakelijk is in het verenigingsleven. Hier 
wil hij zijn nek voor uit steken. Het verenigingsleven zoveel 
mogelijk ondersteunen, veel kansen geven, zodat iedereen 
zijn gading erin kan vinden. Herk is een mooie stad, ideaal 
gelegen om bruisende activiteiten te organiseren voor alle 
leeftijden, Wat Wim betreft moet er in Herk iets heersen van 
... “In Herk valt er altijd iets te beleven”. Volk trekt volk aan.

Toon wil door zich kandidaat te stellen kunnen inzetten 
om anderen te helpen en iets kunnen betekenen voor alle 
Herkenaren zonder hierbij echt aan partij politiek te doen. 
We moeten meer samenwerken, over de partij grenzen heen 
om samen te streven naar een nog beter Herk.

Voor Joeri blijft milieu en alles wat daar mee samenhangt 
een zeer belangrijke insteek. Een lange termijn visie, waar-
bij we mensen gaan sensibiliseren voor een beter milieu, nu 
en naar de toekomst toe.

Onze 3 nieuwe kandidaten

“ In Herk 
 valt er 
 altijd iets 
 te beleven”

— Wim Hayen

Toon

Wim
Joeri
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Van 10 t.e.m. 13 uur  —  GC De Markthallen
Inschrijven via cdenvherkdestad@gmail.com

Volwassenen: €14  —  Kinderen: €6

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

Zondag 11 maart 2018Gratis 
glas cava 
voor alle

leden!

Wedstrijd!
Doe mee en win een fles cava

Zoek de 3 bekende Herkenaren in dit rooster 
en stuur je antwoord vóór 1 maart 2018 naar 
cdenvherkdestad@gmail.com

1.

2.

3.

Meridiaanlijn 1982 Slingertijd

1608 Abt-Bouwheer Studio TVL

PR STVV Pleintje Vader burgemeester

Miss Belgian Beauty Maankrater 1580

Herk-de-Stad 
in beeld

Sinterklaasbezoek in de opvang

Inhuldiging kapel Berbroek

The Mavorix

The Mavorix

Plaatsing nieuwjaarsborden
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