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Johny Franssen, Danny Jamers, Nicole Verheyen, Wim Berden, Ivo Grosemans, Michel Laenen, 
Noëlla Lowet, Chiel Beckers, Lo Guypen, Zita Laenen, Jos Vandersmissen en Björn Lambrechts

Meer foto’s op: www.facebook.com/nvahds

Zwerfvuilactie Berbroek: Kleine daad, groot resultaat
Gewapend met gepaste kledij (veiligheidsvest en handschoenen), een 
vuilnisgrijper en vuilzakken maakten de bestuursleden van N-VA NIEUW 
Herk-de-Stad enkele straten en pleinen van Berbroek weer proper. Schepen van 
Leefmilieu, Wim Berden: “Elk jaar vinden we helaas een hoop zwerfvuil en 
sluikstorten langs onze wegen. De technische dienst van de gemeente zet hier 
sterk op in en ze hebben al heel wat zwerfvuil opgeruimd. Jammer genoeg is dit 
vaak dweilen met de kraan open. Gelukkig zijn er ook vrijwilligers die willen 
meehelpen aan een properder Herk, waarvoor dank!” 

Ook onze afdeling deed mee aan 
de jaarlijkse zwerfvuilactie ‘Straat.
net’ van Limburg.net. Ondanks de 
regenachtige dag mogen we van een 
geslaagde opruim spreken. Na 7 straten 
hadden we al 15 vuilniszakken gevuld. 
Dat is niet alleen hard gewerkt door 
onze ploeg maar het toont ook aan dat 
we moeten blijven inzetten op deze 
problematiek voor de leefb aarheid in 
Herk-de-Stad. 

Opbrengst gaat naar het goede doel
Als extra stimulans kregen de deelnemers per opgeruimde kilometer 15 euro 
voor hun vereniging. N-VA NIEUW Herk-de-Stad verdiende op die manier 
139,20 euro. Een bedrag dat we met heel veel plezier aan Plan International zullen 
schenken. Sterker nog, we verhogen het ingezamelde geld van deze zwerfvuilactie 
tot 250 euro. 

N-VA Herk-de-Stad vraagt uw gedacht. 
Wat loopt er goed? Wat kan er beter?  
N-VA Herk-de-Stad vraagt uw gedacht. 
Wat loopt er goed? Wat kan er beter?  
N-VA Herk-de-Stad vraagt uw gedacht. 
Wat loopt er goed? Wat kan er beter?  
N-VA Herk-de-Stad vraagt uw gedacht. 

Spring binnen op 12 mei en laat ons weten wat u bezighoudt. 
Wij trakteren op uw gezondheid én op uw gedacht. Graag tot dan!

Wij nodigen u van harte uit op ons N-VA 
Pop-up Café op vrijdag 12 mei 
tussen 19 en 21 uur in het jeugdlokaal
van Berbroek (Kapelstraat 37). 

Kom langs, zeg ons uw gedacht
                                 N-VA POP-UP CAFÉ
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In de gemeenteraad vormen wij één fractie met NIEUW en werken we samen aan een beter Herk-de-Stad.
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De vorige opgave van onze wedstrijd ‘Herk in 
Beeld’ toonde het raampje aan de achterkant 
van de kapel op de hoek van de Schopstraat-
Smolderstraat in Schakkebroek. De winnaar
van onze geschenkmand van de wereldwinkel 
is de familie Simons uit Herk-Centrum. 
Profi ciat! 

Win je ticket 
voor Rock Herk! 
Ditmaal bekeken we Herk-de-Stad 
vanuit de lucht. Weet u welke 
deelgemeente hier in beeld gebracht 
wordt? Stuur uw antwoord vóór 15 
mei naar herk-de-stad@n-va.be en 
misschien win jij wel je ticket voor 
Rock Herk. De winnaar wordt 
persoonlijk verwittigd. 

Danny Jamers’ blik op de wereld 

Het is algemeen geweten dat de Nederlanders met hun Oost 
Indische Compagnie (OIC) tussen 1600 en 1850 de wereldzeeën 
beheersten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij overal ter 
wereld woorden uit onze taal achterlieten. 

Ook in de Japanse taal. Dit is te danken aan de charmante ge-
schiedenis van het piepkleine eilandje Deshima in de baai van 
Nagasaki. Hier mochten de Nederlanders als enige Europese 
grootmacht zich voor handel vestigen. Nu ja, vestigen, er mochten 
maximum 20 Hollandse mannen verblijven, geen vrouwen. 
Zij werden gecontroleerd door een groep van 270 Japanse mannen, 
het merendeel vertalers. Terwijl de Japanners in die periode op het 
vlak van medische verzorging zich nog strikt hielden aan hun 
eeuwenoude methodes van kruiden en natuurlijke zalfj es, 
evolueerde in onze contreien de chirurgie spectaculair. 

Via het kleine Deshima 
sijpelden Nederlandse 
en Europese technieken 
langzaamaan het Japanse 
rijk binnen. Maar niet 
alleen de medische
termen vanuit het Westen 
interesseerden de Japan-
ners, ook nieuwigheden 
voor hen op het vlak 
van anatomie, wiskunde, 
natuur- en scheikunde, 
biografi e, geologie, land-
meetkunde, de keuken 

en ga zo maar door. De meeste termen in deze domeinen zijn dus 
in het Japans geïntroduceerd via het Nederlands. Een mooi voor-
beeld: de Japanners kenden geen mannelijke koks. De term in het 
Japans werd dus ‘kokku’. 

Het volledige verhaal leest u op: www.n-va.be/herk-de-stad

WEDSTRIJD
HERK IN BEELD
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Wie Maurice Vanmechelen zegt, denkt automatisch 
aan muziek. Onze redactie (Ivo Grosemans) ging bij de 
Herkenaar op bezoek en keek nostalgisch met hem terug 
naar zijn muzikale loopbaan.

Vandaag kan je terugblikken op een mooie carrière vol 
muzikale hoogtepunten. Zo werd je bijvoorbeeld de eerste 
Limburgse hoornist die de eerste prijs hoorn aan het 
Conservatorium in Antwerpen won. Maar hoe is het allemaal 
begonnen?
Als jongere behaalde ik een regeringsmedaille aan de 
muziekacademie in Hasselt en Diest. Het was onder-
wijsinspecteur Willems die me destijds overtuigde om 
verder te gaan in de muziek. Met veel passie en geest-
drift  vertrok ik dan ook naar het Conservatorium in 
Antwerpen, een bijzonder leerrijke ervaring. Na mijn 
studies besloot ik om samen met Th eo Mertens en zijn 
Koperensemble op te treden. Nadien zette ik de stap 
naar het onderwijs en gaf ik les aan het Conservato-
rium van Brussel, Hasselt, Genk en Tessenderlo. Koen 
Cools en Simon Van Hoecke, in 2015 nog winnaar van 
de Herkse cultuurprijs, zijn bijvoorbeeld twee van mijn 
leerlingen. Als ik hen vandaag hoor spelen, dan maakt 
me dat vooral heel trots en fi er.

De meeste Herkenaren kennen je vooral als dé dirigent 
waarmee het Harmonieorkest Sint-Martinus van Herk-de-
Stad in 1985 de wereldtitel in de derde divisie in Kerkrade 
won. Eén van jouw mooiste herinneringen?
In 1972 nam ik het dirigeerstokje over van Emile 
Swijsen. Sindsdien namen we regelmatig deel aan pro-
vinciale, nationale en internationale wedstrijden en met 
succes. Mijn allermooiste herinnering aan de harmonie 
is in de eerste plaats het bestuur en de leden. Als je ziet 
hoe zij elke keer vrijwillig, belangeloos en onbetaald het 
beste van zichzelf geven om de kwaliteit van een 
muziekstuk naar een hoger peil te brengen. Knap.

Ik heb me laten vertellen dat door jouw liefde voor muziek, 
je in het bezit kwam van twee oude instrumenten?
Dat klopt! Bij deze hoorn (zie foto) hoort nog een grap-
pige anekdote. Ze behoorde namelijk toe aan een hoorn-
blazer van het bataljon Argyll and Sutherland. Toen de 
Duitsers zich tijdens de Eerste Wereldoorlog moesten 
terugtrekken, hield dit Britse bataljon halt in Herk. Toen 
de Ierse hoornblazer na een avondje eten en ‘drinken’ 
in Café Droogmans, het vroegere duivenlokaal, op zijn 
paard wilde stappen, viel hij er meteen terug af, recht op 
zijn klaroen. Het instrument was bijgevolg onbe-
speelbaar waarop de soldaat de dure hoorn in 
rood en geel koper moest achterlaten.

Ik kwam ook nog per toeval in het bezit van 
een Duitse fagot (zie foto). In het kasteel van 
Loye van de familie de Fabribeckers in Lummen 
speelde op het eind van de Eerste Wereldoorlog 

een Duits fi lharmonisch orkest voor de elite van het 
Duitse leger. Dit orkest is waarschijnlijk in allerijl moe-
ten vertrekken, vermits ze hun instrumenten en andere 
bezittingen achterlieten. Ik speelde een aantal jaren bij 
de harmonie van Lummen. De familie de Fabribeckers 
was me hiervoor zeer erkentelijk en schonk me een 
achtergelaten fagot.

Vanwaar je voorliefde voor het hoorninstrument?
Het hoornspelen is eigenlijk een familietraditie. Mijn 
vader speelde vroeger op de klaroen, wat vergelijkbaar is 
met de hoorn. Elk jaar op 11 november bij de herdenk-
ing van de oud-strijders speelde hij steeds de last post 
in Herk-de-Stad en de buurgemeenten. Ik herinner me 
zelfs nog dat de toenmalige burgemeester Vreys mijn 
vader met de auto, de enige in het dorp, kwam ophalen 
en naar de andere gemeenten bracht. 

De muziek bracht je onrechtstreeks in contact met de 
politiek?
Op het Vlaams Nationaal Zangfeest in het sportpaleis 
te Antwerpen speelde ik samen met Th eo Mertens ver-
scheidene jaren in het orkest onder leiding van dirigent 
Juliaan Wilmots. Hier kwam ik in contact met heel wat 
leden van de vroegere Volksunie. 

En nu genieten van een welverdiend pensioen?
Ik probeer wel creatief bezig te blijven. Zo behaalde ik 
mijn diploma schilderkunst aan de Kunstacademie in 
Sint-Truiden en geniet ik ervan om gewapend met 
penseel en ezel een fi jn kunstwerk te maken. Daarnaast 
help ik graag met het schilderen van decors voor de 
Herkse toneelvereniging. Ik luister ook graag naar 
muziek terwijl ik door mijn vier dikke knipselmap-
pen met ‘fanmail’, krantenknipsels en andere muzikale 
herinneringen blader. 

Herkenaar in de kijker
                             MAURICE VANMECHELEN
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Senioren en politiek
In Herk-de-Stad wonen heel wat senioren. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ook wij, senioren, ons gedacht mogen 
en zelfs moeten zeggen. Als verantwoordelijke voor de seniorenwerking binnen N-VA Herk-de-Stad hoor ik dan ook graag 
jouw mening. Wat zijn jouw ideeën over een seniorenwerking? Hoe kan het volgens jou anders? Wat loopt er net goed? 
Het zijn maar enkele van de vele vragen waarop ik samen met jou een antwoord wil vinden. Of je nu actief wil meewerken, 
enkel ideeën wil aanbrengen of wil reageren op onze werking en standpunten. We horen het graag. Hopelijk tot binnenkort!

Hendrik-Jan Ombelets - 013 55 55 55 - hendrikjan.ombelets@n-va.be - Th . Donnéstraat 59

Bart De Wever naar Herk-de-Stad?

Herkenaren die het fi nancieel moeilijk hebben, moeten vaak op zoek naar 
extra steun. Het OCMW en de armoedevereniging Sint-Vincentius vul-
len elkaar hier goed aan. Het OCMW voorziet na een sociaal onderzoek in 
fi nanciële steun, budgetbegeleiding en hulp in de zoektocht naar een job. 
De vrijwilligers van Sint-Vincentius organiseren op hun beurt een maande-
lijkse voedselbedeling voor een 120-tal kansarmen. Iedereen is hier welkom, 
ongeacht hun achtergrond, geloof of politieke voorkeur. Daarnaast voorziet 
de organisatie ook in verzorgingsproducten en speelgoed voor de kinderen 
bij speciale gelegenheden zoals Sinterklaas. 

In Herk-de-Stad gaat de samenwerking nog een stapje verder dan in andere 
gemeenten. Het OCMW huisvest namelijk deze armoedevereniging in hun 
gebouw. Bovendien stellen ze frigo’s en diepvriezers ter beschikking om het 
voedsel te bewaren. Verder steekt de klusjesdienst van het OCMW ook een 
handje toe bij de ophaling van de producten bij de voedselbank. Via hun 
samenwerking met de veiling kunnen ze ook verse groenten en fruit 
bedelen. 

OCMW-voorzitter Karolien Grosemans: “Alle vrijwilligers die zich dage-
lijks inzetten om Herkenaren die het fi nancieel moeilijk hebben te helpen, 
verdienen een pluim. Armoedebestrijding is een belangrijke kerntaak van 
het OCMW. Via deze samenwerking en ondersteuning zijn we alvast op 
goede weg. Maar hier stopt het niet. We moeten steeds verder blijven 
denken en kijken welke concrete stappen we in de toekomst kunnen zetten 
en welke samenwerkingen nog mogelijk zijn.”

Johny Franssen en Ivo Grosemans, onze 
voorzitter en ondervoorzitter, trekken erop uit 
om mensen warm te maken voor onze ideeën. 
Deze twee sympathieke heren nog niet over 
de vloer gehad? Dan stellen ze zich misschien 
binnenkort aan u voor. 

Johny Franssen: “Tijdens onze huisbezoeken 
krijgen we veel positieve reacties. Dit vertaalt 
zich in een pak nieuwe leden die willen 
meewerken aan het N-VA-verhaal in Herk. 
We gaan de uitdaging aan om niet alleen 
de sterkste politieke fractie van Herk maar 
ook de snelst groeiende N-VA-afdeling van 
Vlaanderen te zijn. Wie weet winnen we zo 
wel een bezoek van Bart De Wever.”

OCMW en Sint-Vincentius pakken samen armoede aan 
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Eetdag 
Ook dit jaar konden we rekenen op onze trouwe supporters, maar mochten we ook heel 
wat nieuwe gezichten verwelkomen. Dankjewel voor jullie steun! 

Kristof Claes, organisator van onze pastadag, aan het werk in de Amandinazaal. 

Op 1 januari 2016 trad onze gemeente officieel toe tot de nieuwe politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Nu bijna 
anderhalf jaar later kunnen we een eerste evaluatie van onze nieuwe zone brengen. De schaalvergroting heeft heel wat 
voordelen: de kosten van de politie voor onze gemeente blijven betaalbaar en het is ook makkelijker om een beroep te 
doen op speciale eenheden. 

Toch zijn er nog enkele pijnpunten waar ik als politieraadslid voor de fusie al voor waarschuwde. De openingsuren van 
ons politiekantoor in Herk-de-Stad werden beperkt. In het weekend is het plaatselijke kantoor zelfs niet meer open, wat 
toch wel zorgt voor minder dienstverlening. Herkenaren moeten tijdens het weekend naar Hasselt om een aangifte te 
doen. Er lijkt ook minder blauw op straat te zijn. 

In het gebied Herk-de-Stad/Lummen/Halen zou altijd 1 ploeg aanwezig moeten zijn. Realiteit is dat deze ploeg regel-
matig opgeroepen wordt voor hulp in de aanpalende sector. In de praktijk betekent dit dat de Herkenaar bij niet-
dringende oproepen soms langer moet wachten op bijstand. Dit is zeker niet de schuld van de interventieploegen, maar 
van de organisatie. Als Herks politieraadslid blijf ik dan ook deze punten aankaarten bij het Hasseltste bestuur.

Een positieve noot is de bouw van de nieuwe veiligheidscampus naast de gevangenis van Hasselt. Deze campus waar 
de politie en brandweer samen gehuisvest zullen worden is prima gelegen voor interventies bij noodsituaties in onze 
gemeente. Dit betekent dat de brandweer bij een dringende oproep veel sneller ter plekke zal zijn dan nu het geval is. 
De bouw van de veiligheidscampus vordert goed en de ingebruikname is gepland voor de zomer van 2018.

Nieuws uit de politieraad

Wie informatie wenst in 
verband met de politie(raad) 
kan altijd bij mij terecht.

Michel Laenen
Politieraadslid en voorzitter 
gemeenteraad
0497/45 86 90



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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