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Bart De Wever
komt naar Herk!
De voorbije maanden liep er een wedstrijd tussen alle N-VA-
afdelingen in Vlaanderen om, rekening houdend met de grootte 
van de gemeente, zoveel mogelijk mensen warm te maken voor 
het N-VA-verhaal. Hierop trok het Herkse N-VA-team, met 
voorzitter Johny Franssen en ondervoorzitter Ivo Grosemans 
op kop, op pad.

En de winnaar is ... HERK-DE-STAD! We hebben ons 
ledenaantal verdrievoudigd en wonnen zo een boeiende 
spreekavond met nie-
mand minder dan Bart 
De Wever. We willen 
graag al onze leden 
bedanken voor hun steun 
en vertrouwen.

Meer info in ons volgende 
blaadje. 

Graag tot dan!

VRAAG VAN DE HERKENAAR
“Kan de gemeente optreden tegen inwo-
ners die rommel (versleten matrassen, 
ijzerwaren, kapotte huishoudtoestellen, …) 
in hun voortuin droppen?”

Lees het antwoord op pagina 4

Karolien Grosemans
lijsttrekker 

Beste Herkenaar

Met trots stellen we jullie onze lijsttrekker 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
voor. Karolien Grosemans zal onze ploeg 
vol overtuiging door de verkiezingen leiden. 
Samen met het Herkse N-VA-team is Karolien 
al volop bezig met de voorbereidingen. 
Zo werken we binnen ons bestuur aan het 
verkiezingsprogramma en aan de lijstvorming 
om met een sterke kiescampagne naar de 
Herkenaar te trekken. 

Wij houden jullie zoals altijd op de hoogte van 
het reilen en zeilen in onze mooie gemeente. 
Veel leesplezier!

Johny Franssen
Voorzitter N-VA 

Herk-de-Stad
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Herkenaar in de kijker
                                  René Geerdens

Voor deze uitgave van ons 
N-VA-blad zochten we René 
Geerdens op, een bijzonder 
� guur uit Herk-de-Stad.

René, je was para. Was dat een 
jongensdroom die uitkwam? 
Ik herinner me nog dat ik 
vanuit mijn ouderlijk huis in 
de Hasseltsestraat de para’s met 
hun parachutes zag landen in 
het Schulensbroek. Als kind 
liep ik soms een eindje met 
hen mee over de ‘Spekbrug’ richting hun basis in 
Scha� en. Van toen af wist ik al dat een leven als 
para mijn roeping was. Zo gezegd zo gedaan. Eerst 
haalde ik mijn groene muts (commandobrevet) 
in Marche-les-Dames en nadien mijn rode 
(parabrevet) in Scha� en. 

Vandaag kan je terugkijken op heel wat 
onvergetelijke belevenissen als para. Zo heb je 
bijvoorbeeld een tijd in Congo doorgebracht?
Inderdaad! In 1958 vertrok ik naar Camina 
in Katanga voor een overlevingstocht. En dat 
overleven mag je letterlijk nemen. We werden 
met elf man zonder eten of drinken op pad 
gestuurd. We hadden enkel een kompas, een doos 
lucifers en een machete bij voor een tocht van 
120 kilometer in tien dagen. We mochten niet op 
wild schieten en aten toen enkel een a� ooksel van 
tembotembo- en vumbavumbabladeren.

Er waren in die tijd geregeld rellen. Het was zelfs 
zo dat mijn moeder Lèneke tot driemaal toe voor 
niets op mij stond te wachten in Zaventem. Door 
een nieuwe golf rellen moest ons vliegtuig immers 
rechtsomkeer maken. Op een bepaald moment 
werd beslist om alle Belgen te evacueren. Hiervoor 
moest het vliegveld van Ndjili eerst bevrijd 
worden. Een opdracht die ons peloton voor zijn 
rekening nam. De operatie slaagde, waarop zo’n 
1 800 Belgen terug naar huis konden. Vervolgens 
bevrijdden we drie missieposten: Libengi, Gemina 
en Botthou. 

Maar ook dichter bij huis werd je opgevorderd?
Bij de overstromingen van 3 januari 1976 in 
Ruisbroek hielp ik de inwoners te evacueren en 
vulde ik zandzakjes om de dijken te verstevigen.

Heb je nog contact 
met je collega para’s 
van vroeger?
Ik hou goede 
herinneringen over 
aan deze periode. 
De kameraadschap 
van toen is echt 
onbeschrijfelijk. De 
para’s van indertijd 
zijn vrienden voor 
het leven. Als 

voorzitter van de Bond Veteranen Paracommando 
afdeling Diest probeer ik samen met secretaris Leo 
Dreesen deze vriendschap in stand te houden.

En nu geniet je van je pensioen?
Ik ben altijd sportief geweest. Tijdens mijn 
periode in Congo speelde ik zelfs bij het 
voetbalel� al van ons leger. Vandaag zal je me 
eerder op mijn koers� ets terugvinden. Als Herks 
wielertoerist bij de Berkentrappers is het mijn 
ambitie om jaarlijks 20 000 kilometer in de benen 
te hebben.

Uit het dagboek van een veteraan-paracommando 
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Kristof Claes

Gehuwd met Nadia Boussu
Twee zonen: Arjaan en Joran

Zaakvoerder van een
bouwbedrijf, gespecialiseerd

in dak- en isolatiewerken
Woont in de 

Rode Kruisstraat 41

Kristina Sampermans

Gehuwd met Eddy Stesmans
Twee dochters: Andrea en 
Annemarie
Werkt als opvoedster in het 
instituut Mariaburcht I-MAS
Woont in de Schoolstraat 55

Kristof Claes en Kristina Sampermans: 
twee sterkhouders in Schakkebroek

Herkenaar in de kijker
                                  René Geerdens

instituut Mariaburcht I-MAS

De problemen en behoe� en van mensen liggen mij 
nauw aan het hart. Via de politiek wil ik mij voor 
hen inzetten.

Mijn grote passie is zingen! Elke zondag geef ik 
samen met de rest van het koor het beste van mezelf 
in de parochiekerk van Schakkebroek. Verder hou ik 
van leuke uitstapjes of reizen met mijn man en twee 
dochters. Dichter bij huis ga ik graag iets eten of 
drinken met familie of vrienden. 

Het Amandinahuis is de ideale plek voor de 
inwoners van Schakkebroek om samen te komen. 

Verkeersveiligheid is en blij�  voor mij een belangrijk 
thema. Daar moeten we blijven inzetten.

Politiek werd mij met de paplepel ingegeven. Mijn 
grootvader en vader waren al met politiek bezig. 
Hun devies luidde: “Je kan altijd reclameren op 
het bestuur en de politiek of je kan er zelf iets aan 
proberen te doen.” Ik koos voor het tweede.

Ik ben altijd in voor een hapje of een drankje! (lacht) 
Daarnaast ben ik ook sportlie� ebber. Passief als 
trouwe supporter en bestuurslid van voetbalclub 
Amandina en actief als fervent skiër (of toch 
proberen). 

Hier in Schakkebroek heb je nog het echte 
dorpsgevoel. Iedereen kent elkaar en zegt goeiedag.

Het is misschien beroepsmisvorming (lacht) 
maar enkele gebouwen kunnen een opknapbeurt 
gebruiken om de uitstraling van Schakkebroek te 
verbeteren. Ook moeten we werk maken van een 
rioleringsnetwerk. Zo zijn we beter beschermd tegen 
overstromingen.

Waar komt jullie politieke interesse vandaan?

Het hoe�  niet altijd politiek te zijn.Wat zijn jullie hobby’s?

Wat is de charme van Schakkebroek?

Maar het kan altijd beter?
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Herk-de-Stad sluit zich aan bij 

BE-Alert is een systeem om in noodsituaties de bevolking zo snel mogelijk te 
waarschuwen. Zo krijgen inwoners bij een grote brand in de buurt bijvoorbeeld 
meteen het advies om ramen en deuren te sluiten.

Michel Laenen, lid van de politieraad: “Het systeem kan 24 uur op 24 en 7/7 
boodschappen versturen via sms, de vaste telefoonlijn, e-mail of sociale media. Je 
moet je wel eerst registreren via www.be-alert.be. Je kan ook meerdere adressen of 
telefoonnummers invullen. Zo ben je ook op de hoogte bij noodgevallen op het werk 
of bij familie.” Michel Laenen, lid politieraad

VRAAG VAN DE HERKENAAR
“Kan de gemeente optreden tegen inwoners die rommel in hun voortuin droppen?”

Antwoord van onze ombudsman:
Ja, de gemeente kan boetes voor dit soort overlast uitschrijven. Wat moet je doen? Je kan aan het gemeenteloket een 
klachtenformulier invullen, je kan een brief sturen naar Gemeentehuis Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 14 of mailen naar 
info@herk-de-stad.be. Jouw klacht komt vervolgens bij de burgemeester terecht. Hij neemt, als hoofd van de politie, 
contact op met de politiediensten, die de situatie ter plekke bekijken. Indien de politie een pv opmaakt, schrij�  de 
gemeente een boete uit. 

Heb je ook een vraag over Herk-de-Stad? Mail dan naar herk-de-stad@n-va.be en wij zoeken het voor je uit!

WIST JE DAT ….
… de zeventien Herkse seniorenwoningen momenteel 
een serieuze opknapbeurt krijgen? De badkamers 
worden moderner en veiliger met inloopdouche, 
verhoogd toilet, steunstang en speciale anti-sliptegels 
om valpartijen te voorkomen. De woningen dateren van 
1976. Ook de hobbyzaal wordt gerenoveerd zodat hier 
nadien in samenwerking met ons dienstencentrum De 
Cirkel tal van activiteiten kunnen doorgaan.

… het dienstencentrum De Cirkel investeerde in 
modern comfort voor bezoekers en personeel om de 
dienstverlening te verbeteren? Het meubilair binnen en 
buiten, de vergaderzaal, het sanitair en de vloer werden 
vernieuwd. Recent werd ook de balie in een nieuw 
kleedje gestoken. En er is meer. Binnenkort volgen 
er nog investeringen in een beveiligingssysteem én 
headsets om draadloos te bellen.

…elf vrijwillige chau� eurs van de Herkse Mobielen 
Centrale al 2 255 ritten uitvoerden? Dankzij deze dienst 
van De Cirkel geraken personen met een handicap, 
ouderen, zieken of kansarmen zonder vervoer tegen 
een kleine kilometervergoeding alsnog bij hun 
familie, vrienden, de winkel, de dokter, de kapper, de 
bibliotheek,… 

In onze vorige editie bekeken we het 
Amandinahuis vanuit de lucht. De 

familie Vandevoort uit Schakkebroek 
is dit keer onze winnaar. Pro� ciat!

Weet jij waar in Herk-de-Stad deze foto 
werd getrokken? Stuur dan je antwoord 
voor 15 oktober naar herk-de-stad@n-va.be 
en misschien win jij wel een geschenkmand 
van de Wereldwinkel. De winnaar wordt 
persoonlijk verwittigd. 

WEDSTRIJD
  HERK IN BEELD
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Het OCMW investeert in uitzonderlijke mensen

De Regenboog en Autisme Limburg organiseren het project ‘speelplezier’. Een speelpleinwerking op maat van 
kinderen met een beperking. Op verschillende Limburgse locaties gingen activiteiten door tijdens de zomer-
vakantie. Meer ondersteuning en begeleiding is nodig. Ons OCMW � nancierde mee. Voor meer info kan u het 
OCMW contacteren. Ook volgend jaar doen we mee. 

Kan u goed luisteren?

Sommige mensen voelen zich eenzaam en hebben weinig contacten. Wij willen met vrijwilligers het isolement van 
deze kwetsbare groep doorbreken. Daarom richt het OCMW bezoekersteams op en roept het vrijwilligers op om in 
te stappen. De vrijwilligers leggen huisbezoeken af, zijn gesprekspartner en geven info over de dienstverlening van 
het OCMW. Het OCMW biedt training, vorming en een verzekering. Kandidaten kunnen zich aanmelden op het 
OCMW. Welkom! 

Handig die stad-app!

De gemeentelijke website en Facebook geven al veel informatie over het OCMW. Dit gaat van de werking van ons 
Sociaal Huis tot praktische tips over energieverbruik. We willen duidelijk en klantvriendelijk met de Herkenaar 
communiceren. Binnenkort is het OCMW ook bereikbaar via de stad-app. Als je die op je GSM of tablet installeert, 
hebt je meteen alle info over ons. 

Met de trajectgezel kan het misschien wel?

De Winning is een sociale onderneming uit Lummen die moeilijk bereikbare werkzoekenden helpt om werk 
te zoeken, te vinden én te behouden. Ons OCMW ging een samenwerking met hen aan. Een trajectgezel gee�  
begeleiding op maat om zo stap voor stap naar een opleiding of tewerkstelling toe te werken. Dit kan gaan van 
zelfvertrouwen geven en sollicitatietraining tot het aanleren van vaardigheden. Meer info bij onze dienst. 

Samen strijden tegen sociale fraude

Zwartwerk, het niet naleven van arbeids- en loonvoorwaarden, uitkeringsfraude, domiciliefraude,… Het zijn maar 
enkele voorbeelden van fraude die vanaf nu door de OCMW-raad gemeld worden aan het federale meldpunt sociale 
fraude. Het OCMW van Herk-de-Stad stapt als pionier hierin mee.

Berichten uit het OCMW

Karolien Grosemans 
OCMW-voorzitter  
schepen Sociale Zaken
tel. OCMW: 013 78 09 40
gsm Karolien: 0474 78 16 81
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Een veilig en diervriendelijk VlaanderenEen veilig en diervriendelijk VlaanderenEen veilig en diervriendelijk Vlaanderen

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

100 miljoen

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


