CORONA infobrief
Halen, 6 november 2020
Beste inwoner
Veel sneller dan verwacht moeten we je al een nieuwe infobrief bezorgen.
Het Overlegcomité besliste immers om de maatregelen verder te verstrengen. Ook
Halen blijft niet gespaard: de laatste week van oktober waren er 37 besmettingen
in onze stad. Hierbij zijn jammer genoeg ook inwoners uit de risicovolle 65+
leeftijdsgroep. Daarom dus nog een extra oproep aan IEDEREEN om zich maximaal
aan de maatregelen te houden.

Deze maatregelen hebben ook praktische gevolgen voor onze dienstverlening:
-

De stadsdiensten blijven verder werken, maar enkel op afspraak.
De verenigingen mogen geen papierophaling meer doen.
Het containerpark blijft open, maar een mondmasker is verplicht.
De bibliotheek werkt verder op afhaal.
Het Lokaal Dienstencentrum is terug gesloten.
Je cadeaubon ‘Haal-het-in-Halen’ blijft geldig tot 28 februari 2021.
De huis-aan-huisophaling voor 11.11.11. gaat niet door. Je kan storten via
acties.11.be.
- Het platform “Halenhelpt!” is terug actief om helpende handen en
zorgvragen met elkaar in contact te brengen.
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We beseffen maar al te goed dat al deze maatregelen zwaar wegen. Zeker nu de
dagen korter worden, hebben we des te meer nood aan lichtpuntjes.
Daarom wil het stadsbestuur met de actie “Halen brengt licht en hoop” letterlijk
een lichtpuntje naar ieder gezin brengen. Met de 2 bijgevoegde kaarsjes kunnen we
in elk gezin effectief licht in deze donkere periode brengen.
Het maakt niet uit waar je het kaarsje zet, hangt of legt: achter het raam, op je stoep,
aan je voordeur, in een boom of aan een tak... Misschien kan het zelfs de perfecte
smoes zijn om nú al je kerstverlichting van zolder te halen!
De stadsdiensten zullen in de dorpskernen ook al enkele kerstlampen ontsteken
om deze actie mee te ondersteunen.
In Scandinavische landen, waar de zon slechts een paar uur per dag schijnt, is deze
actie al jaren een traditie. Hoe meer lichtjes er branden, hoe gezelliger het wordt en
hoe groter het samenhorigheidsgevoel. Halen is immers een warme stad en dat
willen we op deze manier dan ook zichtbaar maken. SAMEN komen we hier
doorheen!

Hulp bieden
Wil je anderen helpen of kan jij zelf hulp gebruiken? Via ‘Halen helpt’ bundelen we
onze krachten en kunnen de vele Halense vrijwilligers elk op hun manier hun
steentje bijdragen!
Voor meer info kan je terecht via
- www.halen.be
- Halenhelpt@halen.be
- 013 46 03 78

Halen helpt

Blijf goed voor jezelf en voor elkaar zorgen!
En denk eraan: #winkelhier, Haal het in Halen!

