
De 5 torens
Infomagazine CD&V Herk-de-Stad  —  Oktober 2016

En ja, als bestuur krijg je regelmatig aanvragen om bomen weg te doen. In de regel verwijderen wij als bestuur geen 
boom zonder er ten minste één in de plaats te zetten. Deze bestuursmeerderheid van CD&V, N-VA-NIEUW en Open 
VLD is ook geen vragende partij om bomen te kappen. Het zijn wij allemaal als individuele burgers die al te vaak 
klagen over bomen omwille van ‘te veel bladeren’, ‘overhangende takken’, enz. Te weinig zijn wij ons bewust van de 
rol die bomen kunnen hebben in de bestrijding tegen de opwarming van de aarde. Voorts zuiveren zij onze lucht 
en bieden zij ons natuurlijke verkoeling tegen de warmte (als alternatief voor energieverslindende airco’s). Bovenal 
behoeden zij onze wijken voor te veel kleur van beton en baksteen.   

De bewustwording dat bomen een vitaal onderdeel vormen van onze leefomgeving groeit slechts traag. Wij 
hebben er dus absoluut geen moeite mee dat publicaties van andere partijen aankaarten dat het groen in onze 
leefomgeving dient behouden of zelfs geoptimaliseerd te worden. Maar dan moet men alles zeggen en dus ook:

• Dat wij dit jaar de Markt hebben heraangelegd met grotere groenvakken om de aldaar aangeplante bomen 
 eindelijk een volwaardige levenskans te bieden.
• Nog nooit werd in Herk-de-Stad een zo wijd verspreide en omvangrijke aanplant van hoogstammige bomen 
 uitgevoerd/gepland als dit jaar, om er maar enkele te noemen: de wijk Daelersveld, het Olmenhof, de Markt, 
 de Hasseltsesteenweg, centrum Schulen, Marktplein Donk, nieuw kerkhof Herk centrum.
• In de ruimtelijke planning van nieuwe projecten gaat een steeds grotere aandacht naar de aanplant van 
 substantieel en hoogstammig groen.
• Schepen Berden van leefmilieu werkt aan een regeling om bomen binnen onze gemeente nog beter te beschermen. 

Er is nog nooit een bestuursmeerderheid in Herk-de-Stad geweest die een zo breed beleid gevoerd heeft ter pro-
motie van het behoud en de aanplant van hoogstammige bomen op ons grondgebied.  Alles is natuurlijk vatbaar 
voor verbetering en daar willen we dan ook naar luisteren en aan werken. Maar deze meerderheid afschilderen 
als een stelletje houthakkers? Dat is de waarheid geweld aandoen!

Maanden geleden schreef men in de folder van GROEN dat het 
stadsbestuur op een zorgelijke wijze zou omgaan met de bomen 
in onze gemeente.  Afgezien van de fouten in het artikel had de 
publicatie van GROEN het over private percelen en daar is het 
gemeentebestuur geen baas. 

Niettegenstaande heel wat protest uit de buurt 
tegen de bouwplannen werd het gebouw op-
getrokken en een tweetal jaren geleden kon-
den de eerste huurders inhuizen. Kort daarna 
werd de bouwvergunning vernietigd door de 
Raad voor vergunningsbetwistingen. Re-
gularisatie van het gebouw bleek uitermate 
moeilijk  en ondanks enkele bemiddelingspo-
gingen vanuit het gemeentebestuur bleef het 
water erg diep tussen bouwheer en de veront-
ruste buurtbewoners.  Zij voerden verder een 
betwisting over een schadevergoeding voor de 
Burgerlijke Rechtbank.

En uiteraard werden ook de huurders erg 
verontrust door deze situatie waarbij som-

mige mensen zelfs zover durfden te gaan om 
te zeggen dat het allemaal de fout was van de 
huidige burgemeester en het schepencollege. 
Een sfeer van verdachtmakingen, opgejaagde 
en verontruste eigenaars en huurders dreigde 
ook de goede relaties op de jonge wijk Dae-
lersveld grondig te verzieken. Twee lijsten van 
handtekeningen circuleerden: in de ene werd 
het recht om te wonen en in de andere werd 
het recht op privacy opgeëist. 

Met de volle steun van het Schepencollege 
bracht onze burgemeester elke partij rond de 
tafel. Na een aantal tassen koffi e en wat water 
bij de wijn werd een eerste opening gevon-
den. Er werd afgesproken om alle gerechtelij-

ke procedures te stoppen, een hogere afslui-
ting te plaatsen en een aantal terrasmuurtjes 
ondoorzichtig te maken. Op woensdag 7 
september 2016 vond een grote vergadering 
plaats in het cultureel centrum, waar alle be-
trokkenen bevestigden het eens te zijn met de 
aanpassingsplannen.

We spreken hier niet over (anderen hun) fou-
ten uit het verleden, noch over hen die door 
onrust te zaaien mensen voor hun politieke 
kar probeerden te spannen. Want één ding is 
toch wel duidelijk: met praten en onderhan-
delen bereik je meer dan met mensen tegen 
elkaar op te zetten. En dat blijft onze christen-
democratische opdracht. 

Een erfenis uit het verleden opgelost 
Aan het einde van de vorige bestuursperiode werd aan de sociale huisvestingmaatschappij, 
de kantonnale bouwmaatschappij, een omstreden bouwvergunning afgeleverd voor de 
bouw van een aantal woningen en appartementen in de woonwijk Daelersveld.

Daelersveld en de Kantonnale Bouwmaatschappij:
Bart Gruyters & 

Louis Vanuytrecht

Bart Gruyters 
& Marijke Berden 
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De naamgever

Weinig mensen weten dat Rudo Vanhees uit 
Schulen een man is met erg originele ‘naam-inval-
len’. Omdat wij vonden dat originaliteit en spits-
vondigheid niet mag vergeten worden, besloten 
De Vijf Torens Rudo hierover te interviewen.  

Rudo, ons is verteld dat jij de voorbije 
jaren heel wat originele namen verzon.
Vertel eens?
Rudo: “Het begon met een bevraging van het 
toenmalige gemeentebestuur naar een origine-
le naam voor het nieuwe gemeenschapscen-
trum in Herk-de-Stad. Ik had twee namen in 
mijn hoofd. ‘De Merkhallen’ en ‘De Markthal-
len’. Ik koos voor de eerste naam. In Herk-de-
Stad is ‘de merk’ namelijk het dialectwoord 
voor de markt. Na heel wat gepalaver, werd 
het uiteindelijk ‘De Markthallen’. Voor sommi-
gen was het woord ‘merk’ té plaatselijk.”

Hoe kwam je erbij om aan 
zo’n wedstrijd mee te doen?
Rudo: “Wat er leeft en beweegt in onze ge-
meenschap heeft mij altijd geïnteresseerd. Ik 
heb steeds de ontwikkelingen van onze ge-
meente met haar deeldorpen gevolgd en als 
het kon hiertoe ook mijn steentje proberen bij 
te dragen. Wellicht heb ik dat met de paplepel 
meegekregen. Thuis hadden ze een café en als 
klein manneke was ik er altijd graag bij om alle 
caféverhalen te horen. Tweeëndertig jaar lang 
hebben pa en ma café gehouden. Er zijn ooit 
23 cafés geweest in Schulen! Mijn vader was 
betrokken bij het reilen en zeilen van Schulen. 
Hij heeft 18 jaar in de gemeenteraad gezeteld.” 

Nog even terugkomend 
op dat café, Rudo. Waar lag dat en 
was zo’n café hetzelfde als nu?
Rudo: “Het staat nog steeds aan de Kiezelweg 
in Schulen, maar vandaag is het een woonhuis 

geworden. Café 
houden was 
vroeger vaak 
een soort bij-
beroep. Mijn 
vader kwam uit 
Donk en begon 
eerst te werken 
in de mijn van 
Eisden. Mijn 
ma hield dan 
het café open 
en pa sprong 
na zijn dagtaak 
bij. Naast de 
café-uitbating 
hadden ze ook nog een kolenhandel. Op een 
gegeven ogenblik is mijn pa boswachter gewor-
den bij baron Armand de Moffarts (n.v.d.r. op 
het kasteeldomein Gasterbos in Schulen) en dat 
heeft hij 20 jaar gedaan. Het café en de kolen-
handel werden ondertussen verdergezet.”

En hoe heette dat café?
Rudo: (glimlacht) “Het café heette ‘Sportcafé’. 
Mijn vader is als eerste in Schulen begonnen met 
het inrichten van wielerwedstrijden. Het vertrek 
en de aankomst was bij ons aan het café.”

Wellicht bestond er ook toen zoiets als
een vaste brouwerij of bierleverancier? 
Rudo: “Thuis tapten ze eerst bier van Alken en 
later bier van Haacht, maar er werd bv. ook ‘St-
ère’ geschonken. Ik bedoel de ‘Goudster’, echt 
(Groot) Herks bier dat gebrouwen werd in de 
brouwerij van Donk (n.v.d.r. waar nu meubel-
zaak Keldermans is). In iedere bak Goudster 
stonden twee fl esjes met op de kroonkurken een 
afbeelding van een ster. Die gaven recht op een 
extra consumptie. Ik was specialist, om als klein 
manneke de prijswinnaars uit een bak te halen.”

Bij het begin van een nieuw blad is het 
altijd nadenken over de naam die het 
kind moet krijgen. Daarom gingen we 
te rade bij specialist Rudo Vanhees.

In dit huis aan de Kiezelweg was vroeger het Sportcafé van Richard en Cecilia.

Vader Richard Vanhees (° Donk 7.02.1912 – † Herk-de-Stad 28.12.1992)  
• gehuwd met Cecilia Steenaerts (° Lummen 08.11.1913 - † Heusden 06.10.2001)
• 20 jaar boswachter op het kasteeldomein ‘Gasterbos’ in Schulen
• 32 jaar caféuitbater in Schulen 
• 18 jaar gemeenteraadslid in het gemeentebestuur van Schulen
• stichter van de Wielerclub ‘Hand in Hand’ van Schulen
• in het Sportcafé van Richard en Cecilia werd eerst bier 
 van Alken en daarna van Haacht getapt
• aan het café was ook een kolenhandel verbonden

Om  nu opnieuw over die prijswinnaars 
te hebben, ‘De Markthallen’ was niet je 
enige vondst?
Rudo: “Enkele jaren later werd er aan het 
Schulensmeer een nieuw en modern complex 
gebouwd in de vorm van een boot. Voor dat 
bootgebouw zochten Herk-de-Stad, Halen en 
Lummen een nieuwe naam.  Ik stelde ‘ ’t Vloot’ 
voor als naam en viel opnieuw in de prijzen.”

En kwamen er daarna nog vondsten? 
Rudo: “Zeker, in Schulen werd een nieuwe 
naam gezocht voor de basisschool en daar be-
dacht ik ‘De Schuit’  waarvan de voorste let-
ters verwijzen naar de eerste lettergreep van 
het dorp Schulen. Het parochiaal comité van 
Berbroek wenste een wat originelere naam dan 
gewoon ‘Parochiezaal’ en daarvoor werd mijn 
voorstel ‘ ’t Schel’ weerhouden. De ‘Schel’ of 
kleine klok, bestemd om de consecratie te lui-
den, werd reeds in 1569, in het oudste kerkre-
gister van Berbroek vermeld. In het parochiaal 
centrum van Berbroek worden de mensen ook 
opgeroepen om samen te komen.”

——

Rudo Vanhees, 
meester in het 
bedenken van 
originele namen.

Bart Gruyters 
& Erik Evens
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Veel verenigingen en zelfs bedrijven zouden 
hieraan een voorbeeld kunnen nemen. Maar 
inderdaad, afgezien van alle nevenactiviteiten 
wordt ook telkens het rittenschema voor het 
hele jaar op voorhand voorbereid.” 

Jullie penningmeester is als oudgediende 
dus jullie oudste lid. Hoe lang ben je zelf 
al lid, hoeveel leden telt de vereniging, 
hoe is dat verdeeld tussen mannen en 
vrouwen? Vooruit Guido, geef ons 
eens wat cijfers en data?
Guido: “Wel, ons oudste lid is dus geboren 
in 1940 en ons jongste lid in 1998. Mo-
menteel hebben we 86 leden, waar-
van een 20-tal dames, maar deze 
laatste groep is snel aan het 
groeien. En zelf ben ik al 
lid sinds 1993.”

Rijden jullie heel het 
jaar door?
“O neen, tijdens de 
winter liggen we wel 
een tijdje stil. Maar 
het doet altijd weer 
deugd als we 
daarna op onze 
vaste vertrek-
plaats aan het 

Dag Guido, vertel eens: wanneer 
en hoe is Ons Veloke opgericht
Guido: “Wel, wij bestaan nu dertig jaar en zijn 
destijds opgericht door (vader) Henri Reyn-
ders, hierbij gesteund door zijn zonen. Henri 
is tot aan zijn dood voorzitter gebleven. Zij 
waren eerst lid van het toen reeds bestaande 
Hand-in-Hand in Schulen maar wilden het iet-
wat anders aanpakken.”

Maar, ik heb toch begrepen dat er een 
goede verstandhouding bestaat tussen 
de Herkse clubs onderling  (en dus ook 
tussen die twee van Schulen)? 
Guido: “Zeker en vast! Maar traditioneel werkt 
een club voor wielertoeristen niet met zo veel 
groepen als de onze. Eigen aan ‘Ons Veloke’ is dat 
wij met vier onderscheiden groepen rijden…”

Zoals mannen, vrouwen en jeugd?
Guido: “Bij ons kunnen perfect zowel man-
nen, vrouwen, jongeren en ouderen in één en 
dezelfde groep zitten. Onze groepen zijn in-
gedeeld volgens het niveau of de snelheid die 
men kan of wenst aan te houden. Zo creëer je 
geen spanningen onderling van bv. de snelsten 
die op de traagsten moeten wachten.”

Maar krijg je dan geen vier 
verenigingen binnen één club? 
Guido: “Er wordt veel aandacht besteed aan 
de samenhorigheid binnen de club. Zo is er de 
jaarlijkse familiedag (met een pitstop aan de 
frietkraam van Guy Vanduffel). Deze familiedag 
– een fi etstocht voor de hele familie – hebben 
we omgedoopt tot de ‘Memorial Henri Reyn-
ders’, vernoemd naar onze stichter. Daarbuiten 
hebben wij nog een tweedaagse, onze jaarlijkse 
vierdaagse in augustus, uitstappen naar het bui-
tenland, een barbecue voor de leden, etc.”

Een bijzonder drukke agenda, 
vooral voor de bestuursleden die 
dit allemaal moeten organiseren?
Guido: “Ons Veloke heeft altijd een goed 
werkende bestuursploeg gehad.  Momenteel 
is Eddy Meys secretaris en Maurice Wind-
molders (ons oudste lid) penningmeester. 
En ja, ondanks het feit dat Maurice al van bij 
het begin meedraait is hij zeer goed mee met 
zijn tijd. Onze volledige boekhouding staat 
op excel en onze penningsmeester is, dank-
zij ‘home-banking’, een uiterst stipte betaler. 

station van Schulen, de troepen weer zien ver-
zamelen voor een nieuw seizoen fi etsplezier.”

En wat zijn zo de kosten of praktische 
vereisten voor je aan het fietsen bent?
Guido: “Tja, het begint natuurlijk met de aan-
schaf van een fi ets. En vaak is je eerste aankoop 
een verkeerde aankoop omdat je dan niet al-
tijd een goed idee hebt van de juiste maat. Dan 
komt de kledij waarvan de club 60% terugbe-

taalt en waarvan wij de kostprijs dankzij onze 
sponsors – Raf Mulkers, Moons Bikes, 

Profeeling en Vanhaeren & Zn – 
laag kunnen houden. Natuurlijk 
rijdt ook iedereen met een helm.”

Veel valpartijen?
Guido: “Twee tot drie per jaar, 

maar zonder veel blijvende 
schade.” Wij hopen dat dit zo 

mag blijven en dat jullie 
vereniging nog vele jaren 
fi etsplezier mag beleven. 
En speciaal voor jou, 
Guido: een even lang-
durige en succesvolle 
carrière als voorzitter dan 
jouw voorganger.

   www.onsveloke.be

Vereniging in de kijker

Bij ons zit Guido Vanschoonbeek, Voorzitter van wielerclub ‘Ons Veloke’. Deze club blijkt 
veel meer te zijn dan enkel een club voor wielertoeristen. ‘Ons Veloke’ is een complete ver-
eniging met hechte vriendschappen, langdurig gesmede familiale banden, veel plezierige 
uitstappen en bovenal  – 30 jaar jong – een verenging met enige traditie en structuur.

——

Bij Ons Veloke 
zijn de groepen 
ingedeeld volgens
de snelheid die 
men kan fi etsen, 
zo kan ieder op 
zijn eigen tempo 
volgen.

Sandra Moelans 
& Lutgarde Claes

In dit huis aan de Kiezelweg was vroeger het Sportcafé van Richard en Cecilia.
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Bereiding
Ossobuco
• Kruid het vlees met peper en zout. Snij de 
 pees aan de rand door zodat het niet opkrult.
• Wentel de schenkels in bloem, maar 
 verwijder de overtollige bloem.
• Verhit de pan met boter en olijfolie op een
 hoog vuur en bak de schenkels kort en
 krachtig aan, waarna je ze even laat rusten.
• Stoof in een grote kookpot met boter en 
 olijfolie de ui, selder en wortel lichtje aan. 
 Meng met het bakvocht van de schenkels.
• Leg het vlees op de groenten, smeer het in 
 met tomatenpuree en laat verder stoven.
• Leg er een kruidentuiltje van peterselie, 
 tijm en laurier bij.

Ingrediënten voor 2 personen
Ossobuco  
• 2 kalfsschenkel (3 à 4 cm dik)
• 2 wortels
• 2 1⁄2 tomaten
• 2 selderstengels
• 1 dikke ui
• ½ l  tomatenblokjes en een lepel 
 geconcentreerde tomatenpuree
• 2 teentje look
• 1 dl witte wijn  – ½ l Gevogelte fond
• 1 scheutje olijfolie
• bloem
• verse tijm / 2 blaadjes laurier
• peterselie
• peper-zout

Pasta:
• water
• zout
• 200 gr tagliatelle
• basilicum
• tomaat

Afwerking (gremolata):
• 1 bussel krulpeterselie
• 1 takje rozemarijn
• 1 limoen zeste & teentje look  

• Overgiet met witte wijn. 
 Voeg de tomatenblokjes toe, samen 
 met de look en de gevogeltefond. 
 Laat een uur zachtjes stoven, roer af en toe.
• Snij de tomaten in kleine blokjes en voeg 
 de helft 10 minuten voor het opdienen toe, 
 samen met de helft van de gremolata.
• Kook de pasta in gezouten water.
• Plaats de schenkel op het bord en geef het 
 de zachte toets van saus mee en strooi er 
 wat gremolata over.
• Dresseer de pasta op het bord en werk af 
 met wat tomatenblokjes, enkele blaadjes 
 basilicum en eventueel wat parmezaan.

Rara, wie staat er op deze tekening? 
Doe mee en win 2 fl essen cava! 
Stuur je antwoord met je gegevens 
naar cdenvherkdestad@gmail.com. 
Heb je nog een leuke anekdote over 
de tekening? Laat het ons zeker weten!

Wim kookt … 
Ossobuco

In beeld ...

Wedstrijd!

Wim kookt ...

P.S.: dit gerecht kan perfect op voorhand klaar gemaakt worden zodat je wat tijd hebt om met familie 
en vrienden de wijn te degusteren voor bij dit gerecht, Vb. Chateau de Roquefort 2011 rood - Grenache, 
Carignan en Syrah  (Côte De Provence)

Doe mee & win!

Verantwoordelijke uitgever: CD&V Herk-de-Stad, herk-de-stad.cdenv.be

Wim
Breesch

Win twee 
� essen cava! 

Brunch

Koers op rollen

Nieuwjaarsreceptie

Voetbal Berbroek-Schulen

La Petite Vadrouille 
met Michel Follet

‘klik’
‘klik’
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